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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 
ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αζαλάζην Ννύια γηα ηελ 

ππνδεηγκαηηθή ζπλεξγαζία καο θαη ηελ άξηζηε θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ ηνπο γνλείο κνπ 

Αζαλαζία θαη Εήζε, θαζώο θαη ηνλ αδεξθό κνπ Δπάγγειν γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ εζηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζε 

όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ Νεθέιε αιιά θαη ζηνπο θίινπο κνπ 

γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλόεζε πνπ επέδεημαλ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ξαγδαία αύμεζε επέλδπζεο ζην ρξεκαηηζηήξην έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε εύξεζεο κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα ησλ επελδπηώλ. Ωζηόζν, ε εμέηαζε ησλ κεηνρώλ θαη γεληθόηεξα ηεο 

εηθόλαο ησλ εηαηξεηώλ κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ δείρλεη λα ηπγράλεη κεγάιεο 

πξνζνρήο από ην επελδπηηθό θνηλό θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειείηαη από έμη θεθάιαηα. Σν πξώην θεθάιαην ηεο 

κειέηεο πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηνλ ζηόρν γηα ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίνη δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ελώ 

πξνζηίζεηαη θαη κηα αθόκε μερσξηζηή θαηεγνξία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ δεηθηώλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ 

πιώλ, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζην Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ κε 17 

κεηνρέο. Παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θιάδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013, 

ε νπνία απνηειεί θαη ηελ εμεηαζζείζα πεξίνδν ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη 

ηνλ ππνινγηζκό ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκνδεηθηώλ αλά έηνο θαζώο θαη ηνλ ζρνιηαζκό 

ηνπο. Σέινο, νινθιεξώλεηαη ε εηθόλα ηνπ θιάδνπ κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

κε ηνλ γεληθό δείθηε ηόζν κε εβδνκαδηαίεο όζν θαη κε κεληαίεο απνδόζεηο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ππνινγίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ζε θάζε κηα 

από ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ μερσξηζηά αλά έηνο θαη ζρνιηάδνληαη ιεπηνκεξώο, ελώ 

παξάιιεια γίλεηαη θαη ε ζύγθξηζε ηνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. Σέινο, ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ησλ εηαηξεηώλ 

πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ θιάδν αιιά θαη κε ηνλ γεληθό 

δείθηε θαζώο θαη ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε καο γηα ηελ πνξεία ηνπο θαηά ηελ 

εμεηαζζείζα πεξίνδν 2008-2013. 

Σν πέκπην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη 

θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ABSTRACT 
 

 

In recent decades the rapid growth of investment in the stock market has created 

the need to find methods and tools that will allow investors to undertake lower risk. 

However, the analysis of stock and generally of firms using ratios, seem to have 

attracted investors and financial analysts . 

This thesis consists of six chapters. The first chapter describes the purpose. 

The second chapter presents a number of the financial ratios, which are divided 

into four major categories and one more separate category for stock ratios. 

The third chapter analyzes the industry of raw materials which participates in the 

Greek Stock Market with 17 firms. It presents the overall performance of the industry 

for the period 2008-2013. Analyzing various financial ratios, we are reaching various 

conclusions. Finally, the industry's analysis includes the relationship with the athex 

composite share price index for both weekly and monthly returns. 

In the fourth chapter, we calculate the annual ratios of each firm in the industry, 

while at the same time we compare them with those of the industry. Finally, we 

examine the relationship that exists between each firm, the general market index as 

well as with the industry's index. 

The fifth chapter has the conclusion and some suggestions for further research. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

1.1 Ανηικείμενο ηηρ διπλωμαηικήρ επγαζίαρ 

 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξόληα ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη "βπζηζκέλε" ζηελ ύθεζε, 

κε ηηο πξνεθηάζεηο ηεο λα γίλνληαη αληηιεπηέο ζε όιν ην θάζκα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ απόθαζε ησλ μέλσλ αγνξώλ λα θξελάξνπλ ηε 

δεμακελή πηζησηηθνύ ρξήκαηνο πξνο ηε ρώξα καο είρε σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο ηνπ θξάηνπο θαζώο θαη κεγάινπ κέξνπο εηαηξεηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, 

νη νπνίεο είραλ άκεζε ζρέζε κε απηό. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο πήξε κνξθή ληόκηλν επεξεάδνληαο ζρεδόλ όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θιάδνπο, απνηειώληαο ηελ πιένλ ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ηεο θξίζεο, ε νπνία 

καζηίδεη όιν ηνλ επξσπατθό λόην.  

Σν ρξεκαηηζηήξην απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο ηξέθεηαη από ηελ 

αλάπηπμε ησλ εηαηξεηώλ, γεγνλόο πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί άκεζα από 

ην αξλεηηθό νηθνλνκηθό θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Αλ ξίμεη θάπνηνο κία βηαζηηθή καηηά ζηνλ όγθν ρξεκάησλ πνπ θηλνύληαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην ηειεπηαία θαη ην επίπεδν ησλ επελδύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ εηαηξεηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ελεξγά ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν, 

ζα πάξεη κία ζαθή εηθόλα ηεο ξαγδαίαο πηώζεο πνπ έρεη ζεκεησζεί. Όζνλ αθνξά ζηα 

βαζηθά αίηηα απηήο ηεο "θαηαζηξνθήο" εζηηάδνληαη ζην θιείζηκν πνιιώλ κεγάισλ 

εηαηξεηώλ, νη νπνίεο αλζνύζαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα αιιά πιένλ παξνπζηάδνπλ 

ηεξάζηηεο δεκηέο, θαζώο θαη ζηε κεηαλάζηεπζε αξθεηώλ αθόκα ζε ρώξεο όπνπ ε 

θνξνινγία είλαη πνιύ πην ήπηα θαη ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ ζεηηθνύο ηζνινγηζκνύο. 

Σν κείγκα πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη από ηελ επξσπατθή επηηξνπή σο ιύζε γηα ηελ 

αλαζπγθξόηεζε ηεο Διιάδαο αληί λα ηε βνεζά έσο ηώξα λα νξζνπνδήζεη ηε 

"βπζίδεη" αθόκα πεξηζζόηεξν, απνκαθξύλνληαο ηελ από ηελ αλάπηπμε, ε νπνία είλαη 

ε κόλε ιύζε πνπ κπνξεί λα ηεο ραξίζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο απηάξθεηα κειινληηθά.  

Αλακθηζβήηεηα είλαη άμην απνξίαο πσο ηόζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

παξνπζίαδαλ κεγάια θέξδε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαηέξξεπζαλ αιπζηδσηά 
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κέζα ζε ιίγνπο κήλεο. Με βάζε απηό πνπ ηνπο ζπλέβε απνδεηθλύεηαη ζηελ πξάμε όηη 

απνηεινύζαλ εηαηξείεο "θνύζθεο", νη νπνίεο κπνξεί λα έδηλαλ ηελ εηθόλα 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, σζηόζν ζηελ νπζία εθκεηαιιεύνληαλ κία εηθνληθή αλάπηπμε 

ηελ νπνία παξνπζίαδαλ.  

Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζεο ελόο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, όπσο είλαη απηόο ησλ πξώησλ 

πιώλ. Παξνπζηάδεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θιάδνπ κε ηελ 

ρξήζε αξθεηώλ αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο, δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, 

απνδνηηθόηεηαο αιιά θαη ηνπο "γλσζηνύο", ζην επελδπηηθό θνηλό 

,ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ζεκειηώδε αλάιπζε ησλ 

εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ αιιά εηζέξρεηαη ζε βαζύηεξα επίπεδα κε ηελ εμέηαζε θαη 

άιισλ ζεκαληηθώλ δεηθηώλ ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε ηα αίηηα ηεο πνξείαο πνπ 

αθνινπζνύλ νη εηαηξείεο απηέο. 

 

1.2 ηόσορ ηηρ διπλωμαηικήρ επγαζίαρ 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ 

ησλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη κε ηε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίνη ζα καο βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζαθή εηθόλα γηα 

ηνλ θιάδν θαη γηα ηελ θάζε κία κεηνρή ηνπ μερσξηζηά. ηελ νπζία όκσο δελ 

πξόθεηηαη γηα κηα απιή αμηνιόγεζε θαη επηινγή κεηνρώλ κε βάζε ηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο αξηζκνδείθηεο, αιιά γηα κηα βαζύηεξε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο θάζε εηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαζζείζαο πεξηόδνπ 2008 - 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 
 

 

 

Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ αλάιπζε εηαηξεηώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνπο θαηαζηάζεσλ είλαη νη αξηζκνδείθηεο. 

Ωο αξηζκνδείθηε νξίδνπκε ηελ ζρέζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ ζε 

ζπλδπαζκό από ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ππό κειέηε εηαηξείαο. Οη πην 

γλσζηέο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ είλαη νη αξηζκνδείθηεο :  

 

 Ρεπζηόηεηαο 

 Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

 Απνδνηηθόηεηαο 

 

ε θάζε θαηεγνξία από ηηο παξαπάλσ εκθαλίδεηαη παξαπάλσ από έλαο 

αξηζκνδείθηεο θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο, απνηειεί επηινγή ηνπ εθάζηνηε αλαιπηή. Ωζηόζν, γηα λα απνζαθεληζηεί 

έλαο ηέηνηνο δείθηεο ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί κε ίδην αξηζκνδείθηε, ν νπνίνο αλήθεη 

ζηνλ ίδην παξαγσγηθό θιάδν. 

 

2.1 Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

 

2.1.1 Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ ή Έμμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Γεληθήο ή Έκκεζεο Ρεπζηόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ βξαρπρξόληα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαζώο επίζεο θαη ζηνλ βαζκό αληαπόθξηζεο 

ηεο ζηηο βξαρπρξόληεο ππνρξεώζεηο ηεο. Απνηειεί δειαδή έλα κέηξν ξεπζηόηεηαο. 

Βεβαίσο έλα πςειόο δείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο ππνδεηθλύεη κηα θαιή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο από άπνςε ξεπζηόηεηαο. 
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Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο ή Έκκεζεο Ρεπζηόηεηαο = Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό / 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Δπνκέλσο όηαλ ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό δε κπνξεί εύθνια λα κεηαηξαπεί ζε 

κεηξεηά ε ξεπζηά δηαζέζηκα, ηόηε απηό κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηα θέξδε 

ηεο. Γηα απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα δηαηεξεί επαξθή θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ώζηε 

λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα. 

 

2.1.2 Απιθμοδείκηηρ Διδικήρ ή Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ 

 

Έλαο αθόκε αξηζκνδείθηεο πνπ καο παξνπζηάδεη ηελ βξαρπρξόληα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο είλαη θαη απηόο ηεο Δηδηθήο ή Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο. 

Ωζηόζν απηό πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηνλ δείθηε Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο είλαη ην 

γεγνλόο όηη δελ πεξηιακβάλεη όζα ζηνηρεία δελ είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα όπσο 

είλαη ηα Απνζέκαηα. 

 

Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο ή Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο = Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό - 

Απνζέκαηα / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Δπνκέλσο καο δείρλεη ην θαηά πόζν κηα επηρείξεζε είλαη δπλαηόλ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξόζεζκεο ηεο ππνρξεώζεηο κε ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία ηεο. Γηα λα είλαη πεξηζζόηεξν αμηόπηζηόο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο 

ξεπζηόηεηαο όπσο θαη απηόο ηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

δηαρξνληθά κε εηαηξείεο ηνπ ίδην θιάδνπ θαζώο θαη κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. Οη 

ηηκέο κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο απνηεινύλ θαιή έλδεημε γηα ηελ επηρείξεζε, ελώ 

αληίζηνηρα κηθξόηεξεο ηεο κνλάδαο ζπληζηνύλ θίλδπλν γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

2.2 Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Δλεξγεηηθνύ όπσο αιιηώο 

νλνκάδεηαη καο πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκνδείθηεο δειαδή βνεζάεη ηνπο αλαιπηέο ή ηνπο κειινληηθνύο επελδπηέο ηεο 
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εμεηαδόκελεο επηρείξεζεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί 

ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ πξνο όθεινο ησλ πσιήζεσλ ηεο. Ζ κνξθή ηνπ 

αξηζκνδείθηε είλαη σο εμήο: 

 

Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ = (Πσιήζεηο / Δλεξγεηηθό) x 

100 

 

Όηαλ νη ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη πςειέο, ηόηε είλαη εκθαλέο όηη ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ζε πςειό βαζκό ην πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (Δλεξγεηηθό) 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Αληίζηνηρα, όηαλ ν αξηζκνδείθηεο παίξλεη 

ρακειέο ηηκέο, ηόηε απηό καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη θάπνηα από ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαγσγηθά θαη επνκέλσο ν βαζκόο 

εληαηηθνπνίεζεο ηνπο γηα ηηο πσιήζεηο είλαη ρακειόο. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί 

εγθαίξσο κία ηέηνηα θαηάζηαζε από ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε ηόηε απηό κπνξεί λα 

απνβεί εηο βάξνο ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ζπλεπώο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο  

θαηάζηαζεο. Ωζηόζν γηα λα ζεσξεζεί πςειή ε ρακειή κηα ηηκή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε ζα πξέπεη λα ζπγθξηζεί ηόζν κε ηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε όζν θαη κε ηνλ εαπηό ηεο δηαρξνληθά. 

 

2.3 Απιθμοδείκηηρ Γανειακήρ Δπιβάπςνζηρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο καο δείρλεη ην πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ 

ελεξγεηηθνύ πνπ θαιύπηνπλ νη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο. Ζ ηηκή ηνπ πξνθύπηεη σο 

εμήο: 

 

Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο = ( ύλνιν ππνρξεώζεσλ / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ ) x 100 

 

Σν ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ πεξηιακβάλεη ηόζν ηηο καθξνπξόζεζκεο όζν θαη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο  ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο 

κεηξάεη ην πνζνζηό ησλ θεθαιαίσλ, ην νπνίν έρεη αληιεζεί από ηνπο πηζησηέο. 

Πνζνζηά κεγαιύηεξα ηνπ 50% ζεσξνύληαη πςειά θαη απνηεινύλ έλδεημε όηη νη 

πηζησηέο έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο 
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ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο. Ωζηόζν, γηα λα γίλεη θαιύηεξε εθηίκεζε ζα πξέπεη 

λα δηαρσξηζηνύλ νη ππνρξεώζεηο ζε βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο θαη λα 

ππνινγηζηεί ν δείθηεο θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο ζε ζύγθξηζε βέβαηα κε ηηο 

ππόινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

 

2.4 Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 

 

2.4.1 Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού (ROA) 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ κεηξά ηνλ βαζκό αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ ελεξγεηηθνύ, ηελ ηθαλόηεηα δειαδή ηεο επηρείξεζε λα «κεηαηξέπεη» ην 

ελεξγεηηθό ηεο ζε θαζαξά θέξδε. πγθεθξηκέλα κεηξά ηελ απόδνζε πνπ δεκηνπξγεί 

ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ο δείθηεο πξνθύπηεη σο εμήο : 

 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ = ( Καζαξά Κέξδε / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ ) x 100 

 

Δπεηδή απνηειεί κέηξν απνηειεζκαηηθόηεηαο γηα κηα επηρείξεζε, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζύγθξηζε εηαηξεηώλ κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ. 

Πνιινί αλαιπηέο θαη επελδπηέο γηα λα έρνπλ θαιύηεξε άπνςε όζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα κηα επηρείξεζεο επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζε ζρέζε κε 

ηνπο  ππόινηπνπο. 

 

2.4.2 Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ηδίων Κεθαλαίων (ROE) 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ αληαλαθιά ηελ θεξδνθνξία 

ηεο επηρείξεζεο. Πξόθεηηαη γηα έλαλ αξηζκνδείθηε ν νπνίνο είλαη αξθεηά ζεκαληηθόο 

γηα ηνπο αλαιπηέο θαη ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο θαζώο δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

δηνίθεζεο λα αμηνπνηεί ηα Ίδηα Κεθάιαηα γηα λα παξάγεη Καζαξά Κέξδε. Ζ κνξθή 

ηνπ πξνθύπηεη σο εμήο :  
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Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ = ( Καζαξά Κέξδε / Ίδηα 

Κεθάιαηα ) x 100 

 

Ο αξηζκεηήο ηνπ δείθηε ζπλήζσο είηε πεξηέρεη ηα θέξδε πξν θόξσλ είηε ηα θέξδε 

κεηά θόξσλ θαζώο κε βάζε ηε δεύηεξε επηινγή δεκηνπξγείηαη έλα πην απζηεξό 

απνηέιεζκα. Τςειή ηηκή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ππνδεηθλύεη κηα άξηζηε πνιηηηθή 

θαη ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 

πνπ ηεο απνθέξεη αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο. Βέβαηα όζν κεγαιύηεξνο είλαη απηόο ν 

δείθηεο, ηόζν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ επελδύζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαιύπηεηαη κε μέλα 

θεθάιαηα. Αληίζεηα έλαο ρακειόο δείθηεο δίλεη κηα πξνβιεκαηηθή εηθόλα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ πξνθύπηεη ζπλήζσο από ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ, ιαλζαζκέλε 

ζηξαηεγηθή, ρακειή παξαγσγηθόηεηα θ.α. . Βεβαίσο ε ηειηθή εθηίκεζε ηεο 

επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά από ηελ 

ζύγθξηζε ηεο κε ηηο ππόινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

 

2.4.3 Απιθμοδείκηηρ Μικηού Πεπιθωπίος Κέπδοςρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο καο δείρλεη ην κηθηό θέξδνο πνπ 

απνιακβάλεη ε επηρείξεζε ( Πσιήζεηο - Κόζηνο Πσιεζέλησλ ) από ηελ πώιεζε ησλ 

πξντόλησλ πνπ πνπιάεη. Ζ ηηκή ηνπ πξνθύπηεη αλ δηαηξέζνπκε ηα Μηθηά Κέξδε κε ηηο 

Πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη είλαη σο εμήο : 

 

Αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = (Πσιήζεηο - Κόζηνο Πσιεζέλησλ / 

Πσιήζεηο) x 100 

 

Έλαο πςειόο ηέηνηνο δείθηεο ππνδεηθλύεη ηελ εύθνιε αληαπόθξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε πηζαλή αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ πσιεζέλησλ πξντόλησλ θαζώο θαη 

ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο εμόδσλ. Αληίζεηα, έλαο ρακειόο δείθηεο δείρλεη 

όηη ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε δελ είλαη απνιύησο ζσζηή κε απνηέιεζκα 

λα έρεη πξνβεί ζε επελδύζεηο, νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο γηα 

ηα πξντόληα ηεο. Όκσο νη ηηκέο ηνπ αξηζκνδείθηε γηα λα κπνξνύλ λα απνζαθεληζηνύλ 

ζσζηά, ζα πξέπεη λα γίλεη δηαρξνληθή ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαζώο θαη 

κε άιιεο ηνπ ίδην θιάδνπ πάληα.  
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2.4.4 Απιθμοδείκηηρ Καθαπού Πεπιθωπίος Κέπδοςρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ Κέξδνπο όπσο αιιηώο νλνκάδεηαη καο δείρλεη ην 

πνζνζηό ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο πνπ πεηπραίλεη κηα επηρείξεζε κέζα από ηηο πσιήζεηο 

ηεο. Αληηθαηνπηξίδεη δειαδή ην πόζν επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Ο αξηζκνδείθηεο 

απηό πξνθύπηεη από ηελ δηαίξεζε ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ είηε πξν θόξσλ είηε κεηά 

θόξσλ κε ηηο Πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη είλαη σο εμήο : 

 

Αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = ( Καζαξά Κέξδε κεηά θόξσλ / 

Πσιήζεηο ) x 100 

 

Έλαο πςειόο δείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο καο πιεξνθνξεί όηη ε 

επηρείξεζε πεηπραίλεη πςειά θέξδε από ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο, 

γεγνλόο πνπ απνηειεί πνιύ θαιή έλδεημε καθξνπξόζεζκα. Αληηζέησο, θαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε κηα ρακειή ηηκή απνηειεί έλδεημε θαθήο πνιηηηθήο ηεο 

επηρείξεζεο ηόζν ζε ζέκα ζηξαηεγηθήο όζν θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθήο.  

 

 

2.5 Υπημαηιζηηπιακοί Γείκηερ  

 

2.5.1 Απιθμοδείκηηρ Σιμήρ ππορ Κέπδη ανά Μεηοσή (P/E) 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε αλά κεηνρή καο πιεξνθνξεί γηα ην πόζα είλαη 

δηαηεζεηκέλνο έλαο κειινληηθόο επελδπηήο λα θαηαβάιιεη γηα θάζε έλα επξώ θέξδνπο 

ηεο εμεηαδόκελεο επηρείξεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο πξνθύπηεη σο εμήο : 

 

Αξηζκνδείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε αλά Μεηνρή = ( Υξεκαηηζηεξηαθή Σηκή / Κέξδε 

αλά Μεηνρή ) x 100 

 

Ο παξνλνκαζηήο ηνπ παξαπάλσ ιόγνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί είηε κε ηα 

θέξδε πξν θόξσλ είηε κε ηα θέξδε κεηά θόξσλ αλά κεηνρή. Μηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ 

δείθηε δηαρξνληθά καο δείρλεη ηα έηε πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα λα επηζηξαθνύλ ηα 

ρξήκαηα ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ θέξδνπο πνπ ζα πεηπραίλεη. Ο ππνινγηζκόο ηνπ 
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ιόγνπ απηνύ ζε πεξηόδνπο όπνπ δελ πθίζηαηαη θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε δελ έρεη 

θάπνην λόεκα γηα ηνλ επελδπηή. Όζν κεγαιύηεξε γίλεηαη ε ηηκή απηνύ ηνπ δείθηε, 

ηόζε κεγαιύηεξε αλαγλώξηζε θαη θήκε απνθηά ε κεηνρή ζην επελδπηηθό θνηλό. Από 

ηελ άιιε, όζν κηθξόηεξε παξακέλεη ε ηηκή ηόζν θαιύηεξεο πξννπηηθέο έρεη ε κεηνρή 

γηα ην κέιινλ. Ωζηόζν, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα ηηκή κεγάιε ή κηθξή ζα πξέπεη λα 

ζπγθξηζεί ζαθώο κε ηηο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ θαζώο θαη κε ηηο δηθέο ηεο ηηκέο 

δηαρξνληθά.  

 

2.5.2 Απιθμοδείκηηρ Μεπιζμαηικήρ Απόδοζηρ 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη ε απόδνζε πνπ απνιακβάλεη ν επελδπηήο, ν 

νπνίνο έρεη επελδύζεη ηα θεθάιαηα ηνπο ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Όζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε απόδνζε απηή, ηόζν πεξηζζόηεξε θήκε απνθηά ζηνλ επελδπηηθό θνηλό θαη 

γίλεηαη ειθπζηηθή από ηνπο επελδπηέο. Ο ππνινγηζκόο ηεο κεξηζκαηηθήο απόδνζεο 

γίλεηαη σο εμήο : 

 

Μεξηζκαηηθή Απόδνζε = (Μέξηζκα αλά κεηνρή / Σξέρνπζα ηηκή κεηνρήο) x 100 

 

Ωζηόζν ε ηηκή απηήο ηεο απόδνζεο εμαξηάηαη άκεζα από ηελ κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε θάζε επηρείξεζε θαη κπνξεί λα αιιάμεη δηαρξνληθά. Βέβαηα 

νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο δελ επηιέγνπλ λα κεηαβάιινπλ ζπρλά ηελ πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζνύλ εθηόο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα έιιεηςε ξεπζηώλ ή κείσζε ησλ θεξδώλ ηεο 

ζε θάπνηα έηνο. Μηα αιιαγή ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο κπνξεί  από ηελ κία λα 

θάλεη ηελ επηρείξεζε αθόκα πην ειθπζηηθή ζηνλ επελδπηηθό θνηλό, αιιά από ηελ 

άιιε κπνξεί λα απνβεί εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο 

εθηίκεζεο. 

 

2.5.3 Απιθμοδείκηηρ Υπημαηιζηηπιακήρ Σιμήρ ππορ Δζωηεπική Αξία Μεηοσήρ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Υξεκαηηζηεξηαθήο Σηκήο πξνο ηελ Δζσηεξηθή Αμία κηαο 

κεηνρήο καο δείρλεη ζε ηη πνζνζηό (κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν) ζε ζρέζε κε ηελ 

ινγηζηηθή ηεο αμία δηαπξαγκαηεύεηαη κηα κεηνρή ζην Υξεκαηηζηήξην. Πξνθύπηεη κε 

ηελ απιή δηαίξεζε ησλ ηηκώλ απηώλ σο εμήο : 
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Αξηζκνδείθηεο Υξ. Σηκήο πξνο Δζσηεξηθή Αμία Μεηνρήο = ( Υξεκαηηζηεξηαθή Σηκή 

/ Λνγηζηηθή Αμία Μεηνρήο ) x 100 

 

Γηα λα γίλεη πην αληηιεπηό, σο ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζεσξνύκε ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην, ελώ σο ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηνλ ιόγν 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ. Μέζα από ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκνδείθηε είλαη εύθνιν γηα θάπνηνλ αλαιπηή λα ζπκπεξάλεη εάλ πξόθεηηαη γηα κη 

ππνηηκεκέλε ή κηα ππεξηηκεκέλε κεηνρή. Κάηη ηέηνην απνηειεί θαη βαζηθό θξηηήξην 

γηα ηελ επηινγή κεηνρώλ από ηνπο επελδπηέο. 

 

2.5.4 Απιθμοδείκηηρ Ηδίων ππορ Ξένα Κεθάλαια 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα καο δείρλεη θαηά πόζν ηα ίδηα 

θεθάιαηα κηαο επηρείξεζεο είλαη κεγαιύηεξα από ην ύςνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ 

αληινύληαη, ώζηε λα ζεσξείηαη ε επηρείξεζε καθξνπξόζεζκα βηώζηκε. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε όπνπ ν όγθνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ μεπεξλά απηόλ ησλ ηδίσλ, ηόηε νη 

δαλεηζηέο ληώζνπλ ιηγόηεξε αζθάιεηα γηα ηελ επηρείξεζε. Ο αξηζκνδείθηεο είλαη σο 

εμήο :  

 

Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ πξνο Ξέλα Κεθάιαηα =  (Ίδηα Κεθάιαηα / Ξέλα Κεθάιαηα) x 

100 

 

Μέζσ ηνπ δείθηε απηνύ θαλεξώλεηαη ε νηθνλνκηθή δύλακε ηεο εμεηαδόκελεο 

επηρείξεζεο θαζώο θαη ε καθξνπξόζεζκε ξεπζηόηεηά ηεο. Άξα έλαο πςειόο δείθηεο 

κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο ζπλεπάγεηαη θαη επθνιία απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

2.5.5 Απιθμοδείκηηρ Κεθαλαιοποίηζηρ ππορ Πωλήζειρ (C/S) 

 

Ο αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηνπνίεζεο πξνο Πσιήζεηο κηα επηρείξεζεο καο δείρλεη 

ην πόζν «δεκνθηιήο» είλαη ε ίδηα ζην επελδπηηθό θνηλό ιόγσ ηεο ηθαλόηεηαο ηεο λα 

παξάγεη πσιήζεηο ζε κηα ρξνληά. ε πεξίπησζε πνπ νη ππόινηπνη δείθηεο κηαο 
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επηρείξεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, ηόηε όζν κηθξόηεξε παξακέλεη ε ηηκή ηνπ ηόζν 

πην ειθπζηηθή γίλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. Ζ ηηκή ηνπ πξνθύπηεη σο εμήο: 

 

Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηνπνίεζεο πξνο Πσιήζεηο = (Κεθαιαηνπνίεζε / Πσιήζεηο) x 

100 

 

O ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εκθαλίδεη νκνηόηεηα κε ηνλ γλσζηό δείθηε ζην 

επελδπηηθό θνηλό ηνλ P/E, αιιά ζηνλ παξνλνκαζηή δελ έρεη ηα θέξδε αιιά ηηο 

πσιήζεηο. Οπόηε απηόο ν δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε 

πιενλεθηήκαηα, όηη ε ηηκή ηνπ δελ επεξεάδεηαη από ηνλ κεηαβνιή ησλ ινγηζηηθώλ 

θεξδώλ πνπ ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη ζε πνιιέο εηαηξείεο. πλήζσο ηηκέο κεηνρώλ πνπ 

έρνπλ δείθηε ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από ην κέζν επίπεδν ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη θαη λα ππάξρεη ζπγθξαηεκέλε επέλδπζε ζε κεηνρέο κε δείθηε θνληά 

ζην κέζν επίπεδν ηεο αγνξάο. Οη κεηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ δείθηε "θεθαιαηνπνίεζε / 

πσιήζεηο" ρακειόηεξν ηνπ 1-2 θνξέο ζεσξνύληαη θαιή επηινγή πξνο επέλδπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ 
 

  

Κιάδνη ΥΑΑ 

 

ην ειιεληθό ρξεκαηηζηήξην (ΥΑΑ), όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα ππόινηπα 

ρξεκαηηζηήξηα αλά ηνλ θόζκν, πθίζηαηαη κηα ζεηξά από θιάδνπο, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο-εηαηξείεο, αλάινγα κε ην όλνκα ηνπο. Φπζηθά, 

θάζε θιάδνο έρεη ηελ δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζηελ αγνξά θαη εμαξηάηαη απόιπηα από 

ηηο κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη. ήκεξα ζην ρξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ 

εκθαλίδνληαη 18 θιάδνη κέζα από ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη αξθεηά 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ηόζν γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ (ύπαξμε αληαγσληζκνύ, 

θάζε νηθνλνκηθνύ θύθινπ πνπ βξίζθεηαη, θ.α.) όζν θαη γηα ην κεξίδην ηεο θάζε 

κεηνρήο ζην θιάδν απηό, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ή ζε θάπνηα πξόβιεςε. Αλαιπηηθά νη θιάδνη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί είλαη 

νη εμήο: 

 

Πίνακαρ 1-ΚΛΑΓΟΗ ΥΑΑ 

ΚΛΑΓΟΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΑΘΖΝΧΝ (ΥΑΑ) 

Αθίλεηε Πεξηνπζία Πεηξέιαην θαη Αέξην Σξάπεδεο 

Αζθάιεηεο Πξνζσπηθά θαη Οηθηαθά 

Αγαζά 

Σξόθηκα θαη Πνηά 

Βηνκεραληθά Πξντόληα θαη 

Τπεξεζίεο 

Πξώηεο Ύιεο Τγεία 

Δκπόξην Σαμίδηα θαη Αλαςπρή Τπεξεζίεο Κνηλήο 

Ωθέιεηαο 

Καηαζθεπέο θαη Τιηθά 

Καηαζθεπώλ 

Σερλνινγία Υεκηθά 

Μέζα Δλεκέξσζεο Σειεπηθνηλσλίεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα αζρνιεζνύκε κε έλαλ πνιύ ζεκαληηθό θιάδν ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ, ν νπνίνο είλαη ν θιάδνο ησλ Πξώησλ Τιώλ, θαη αλακθίβνια 

απνηειεί ηζρπξό θνκκάηη θάζε νηθνλνκίαο θαζώο ζηεξίδεη αξθεηνύο από ηνπο 

ππόινηπνπο ηνκείο ηεο.  

3.1 Ζ ποπεία ηος κλάδος 

 

ήκεξα, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο απνηειείηαη από 17 κεηνρέο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ κε ζπκβνιηθό όλνκα. 

πγθεθξηκέλα είλαη νη εμήο: 

 

Πίνακαρ 2-ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΛΑΓΟΤ Α ΤΛΧΝ 

Α/Α Όνομα ύμβολο 

1 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΔΛΠ) ΜΔΡΚΟ 

2 S & B ΒΗΟΜΖΥ. ΟΡΤΚΣΑ (ΚΟ) ΑΡΒΑ 

3 ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 

4 ΑΛΟΤΜΤΛ (ΚΟ) ΑΛΜΤ 

5 ΔΛΑΣΡΟΝ (ΚO) ΔΛΣΡ 

6 ΔΛΒΑΛ (ΚΑ) ΔΛΒΑ  

7 ΔΣΔΜ (ΚΑ) ΔΣΔΜ 

8 ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ Υ. ΑΦΟΗ (ΚΟ) ΚΟΡΓΔ 

9 ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Ν. (ΚA) ΛΔΒΚ 

10 ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ (KO) ΜΠΣΚ 

11 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ (ΚΟ) ΜΤΣΗΛ 

12 ΗΓΔΝΟΡ (ΚΟ) ΗΓΔ 

13 ΗΓΜΑ (ΚΟ) ΗΓΜΑ 

14 ΩΛ/ΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟY (ΚΟ) ΩΛΚ 

15 ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ ΠΡOΦΗΛ (ΚΑ) ΣΕΚΑ 

16 ΥΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΥΑΚΟΡ 

17 ΥΑΛΤΒΓΟΦΤΛΛΩΝ (ΚΟ) ΥΑΛΤΒ 

 

Ο θιάδνο ησλ πξώησλ πιώλ είλαη έλαο θιάδνο δπλακηθόο θαη αληαγσληζηηθόο κε 

έληνλε εκπνξηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα, ζηα Βαιθάληα θαη ζε 

όιε ηελ Δπξώπε. Σα πεξηζώξηα αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά 
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κεγάια θαη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή ώζηε λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

ηόλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δύζθνιε απηή πεξίνδν πνπ δηαλύεη. Σέινο, ν 

θιάδνο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν εηαηξεηώλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζύγρξνλν 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο θαη πςειή πνηόηεηα. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ, ν 

νπνίνο όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη απνηειείηαη από 17 δηαθνξεηηθέο κεηνρέο,  

δεκηνπξγήζακε ην παξαθάησ γξάθεκα, ην νπνίν καο δείρλεη ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ 

δηαρξνληθά.  

πγθεθξηκέλα, ζην παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξνύκε ηελ πνξεία ηνπ από ην 

δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2008 έσο θαη ην πξώην εμάκελν ηνπ 2013 κέζα ζην νπνίν 

δηάζηεκα εκθαλίζηεθαλ 1246 ηηκέο. 

 

 

Γηαθξίλνπκε κε κηα πξώηε καηηά όηη από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2008 κέρξη ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2012 ε πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ είλαη γεληθά 

πησηηθή κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 2009 όπνπ 

παξαηεξείηαη κηα κηθξή αλάθακςε. Ωζηόζν, ζην ππόινηπν θνκκάηη ηεο εμεηαζζείζαο 

πεξηόδνπ καο (από ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2012 θαη κεηά) παξαηεξνύκε όηη ν 

θιάδνο ησλ πξώησλ πιώλ αξρίδεη λα θηλείηαη αλνδηθά. Γίλεηαη βέβαηα εύθνια 

αληηιεπηό όηη αλαθεξόκαζηε ζε έλα αζηαζέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ όπσο είλαη ην 
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Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην, γεγνλόο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Αθνινπζεί ην γξάθεκα κε ηηο κεηαβνιέο ζηηο εκεξήζηεο απνδόζεηο ηνπ θιάδνπ 

γηα ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (2008-2013). 

 

 

 

Οη κεηαβνιέο ηνπ θιάδνπ όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζην παξαπάλσ γξάθεκα είλαη 

νη πεξηζζόηεξεο ήπηεο κε εμαηξέζεηο θπζηθά δηαζηήκαηα όπσο ζηα ηέιε ηνπ 2008, ζην 

ηέινο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010, ζηηο αξρέο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ην 2011 

θαζώο θαη ζηα ηέιε ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2012 όπνπ νη κεηαβνιέο γίλνληαη 

έληνλεο θαη απόηνκεο. 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί ζα ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηελ 

πνξεία ηνπ γεληθνύ δείθηε ηνπ Διιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ 

Κιάδν ησλ πξώησλ πιώλ, ηνλ νπνίν ζα κειεηήζνπκε θαη αλαιπηηθόηεξα ζηελ 

ζπλέρεηα.  
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Γπάθημα 3-ΤΓΚΡΗΖ ΚΛΑΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΔΗΚΣΖ 

 

ηελ εμεηαζζείζα πάληα πεξίνδν (2008-2013) πνπ καο δείρλεη ην παξαπάλσ 

γξάθεκα παξαηεξνύκε όηη ηόζν ν γεληθόο δείθηεο όζν θαη ν θιάδνο ησλ πξώησλ 

πιώλ θηλνύληαη όκνηα θαη ηαπηόρξνλα ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά ν θιάδνο ησλ 

πξώησλ πιώλ πξαγκαηνπνηεί πην έληνλεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε. 

Απηό καο δείρλεη όηη ν θιάδνο ησλ πξώησλ πιώλ απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ 

Διιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ γεληθό δείθηε. 

 

3.2 Μεηαβολέρ οικονομικών ζηοισείων Κλάδος 

 

Πίνακαρ 3-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΛΑΓΟΤ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -196,98% 38,58% -39,88% 10,05% 

ΠΩΛΖΔΗ -37,72% 14,96% 13,11% -17,79% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -8,10% 9,39% -2,02% -20,73% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -5,39% 3,24% -3,51% -13,34% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -21,73% 27,83% 23,25% -5,71% 

 

 Γηα ην 2009 : Όπσο παξαηεξνύκε ε κεηαβνιή ησλ θεξδώλ είλαη αξλεηηθή κε 

δεκίεο γηα ηνλ θιάδν, ελώ ηόζν ν όγθνο ησλ πσιήζεσλ (θύθινο εξγαζηώλ) όζν 

θαη ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ κεηώζεθαλ ζε ζεκαληηθό πνζνζηό (-

37,72% θαη -21,73%). 
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 Γηα ην 2010 : Βειηησκέλε εηθόλα παξνπζηάδεη ν θιάδνο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη 

ζηα πέληε ζηνηρεία ηεο κειέηεο καο. Ωζηόζν, ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη δεκίεο θαη ην 

έηνο απηό. 

 

 Γηα ην 2011 : Δλώ παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 13,11%, νη δεκίεο 

ηνπ θιάδνπ απμάλνληαη θη άιιν θαηά 39,88%. Αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 23,25% 

βιέπνπκε θαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ άκεζε 

ξεπζηόηεηα ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2012 : Μεησκέλεο εκθαλίδνληαη νη δεκίεο θαηά 10,05 % σο απόξξνηα ησλ 

κεηώζεσλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θιάδνπ. Ωζηόζν ζε πνζνζηό 17,79% κεηώλνληαη 

θαη νη πσιήζεηο. 

 

Γηα ην 2013 δελ κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβνιώλ ησλ 

κεγεζώλ απηώλ ζε ζρέζε κε ην 2012, θαζώο ηα ζηνηρεία καο αθνξνύλ ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ θιάδνπ ζην 2013 θαη είλαη εκθαλώο κηθξόηεξα.  

 

3.3 Απιθμοδείκηερ Κλάδος 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζεσξήζακε ζεκαληηθό λα ππνινγίζνπκε θαη λα 

παξαζέζνπκε όινπο ηνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ θιάδνπ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη 

αξγόηεξα θαη ε αλάιπζε ησλ εηαηξεηώλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ θαζώο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ κεηνρώλ ηνπο. Ζ εύξεζε ηνπ αξηζκεηηθνύ κέζνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 

κεηέπεηηα απνζαθήληζε ησλ δηάθνξσλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο θάζε εηαηξείαο, θαζώο ε 

ηηκή ηνπ θιάδνπ ζα απνηειεί ην κέηξν ζύγθξηζεο γηα απηνύο.  

 

Πίνακαρ 4-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΚΛΑΓΟΤ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,02 -0,07 -0,04 -0,11 -0,23 -0,02 

ROA ΜΦ 0,01 -0,03 -0,01 -0,05 -0,06 -0,01 

P/E κεηά θόξσλ 29,67 18,64 20,94 101,76 34,91 68,12 

P/BV 0,76 0,82 0,53 0,43 0,69 0,55 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,22 0,15 0,18 0,16 0,13 0,13 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο (ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 5,89 -0,09 -0,04 -0,14 -0,31 -0,10 
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Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,01 2,42 1,70 1,30 1,46 1,57 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,30 1,47 1,15 0,78 0,82 0,91 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,51 0,48 0,50 0,52 0,51 0,51 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,07 0,15 2,36 11,57 7,08 - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ 0,61 0,45 0,45 0,49 0,48 0,10 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 1,40 1,69 1,36 1,29 2,17 2,98 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 1,44 1,49 0,82 4,40 3,28 11,74 

 

εκείσζε : Γηα ην 2008 ε ηηκή ηεο εηαηξείαο Μπηηιελαίνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ δείθηε Κεθαιαηνπνίεζε πξνο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ, ιόγσ ηεο εμσπξαγκαηηθήο 

ηεο ηηκήο. Δπίζεο γηα ην 2009 θαη 2010 νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο Μπηηιελαίνο είλαη 

κεδεληθέο θαη επνκέλσο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο δείθηεο κηθηνύ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο, θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη θεθαιαηνπνίεζε πξνο πσιήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ 

εμεηαζζείζα πεξίνδν 2008 έσο 2013 θαη επνκέλσο κπνξνύκε λα ζρνιηάζνπκε ηελ 

γεληθή εηθόλα ηνπ θιάδνπ ηα ζπγθεθξηκέλα έηε.  

 

 Γηα ην 2008 : Οη δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη απόδνζεο ελεξγεηηθνύ 

εκθαλίδνληαη νξηαθά κεγαιύηεξε ηνπ κεδέλ ζε πνζνζηό 1% θαη 2% αληίζηνηρα. 

Δπίζεο ν δείθηεο P/E (29,67), ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί κόλν γηα ηηο 13 εηαηξείεο 

θαζώο ζηηο ππόινηπεο είλαη αξλεηηθόο, απνηειεί κηα πςειή θαη όρη ηδηαίηεξα θαιή 

έλδεημε γηα ηνλ θιάδν, θαζώο απηό ζεκαίλεη όηη ε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη 29,67 

θνξέο κεγαιύηεξε από ηα θέξδε (αλά κεηνρή) ηνπ θιάδνπ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρξόλν. Οη κεηνρέο πνπ έρνπλ πνιύ πςειό P / E κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε 

αλακελόκελε κειινληηθή αύμεζε θεξδώλ ή κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

κηαο θεξδνζθνπηθήο θνύζθαο. Σν επίπεδν γεληθήο ξεπζηόηεηαο ηνπ θιάδνπ 

ζεσξείηαη πνιύ θαιό (2,01) , ελώ απηό ηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο ηθαλνπνηεηηθό 

(1,3). Ζ κεξηζκαηηθή απόδνζε, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έδσζαλ κέξηζκα ην 2008, 

αλήιζε ζην 7% ελώ ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ θιάδνπ είλαη 0,51 , ηηκή ε νπνία 

ζεσξείηαη θαιή γηα ην ύςνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ. Σέινο, ε ρξήζε ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζεσξείηαη θπζηνινγηθή. 

 

 Γηα ην 2009 : Παξαηεξνύκε ηνπο δείθηεο ROE, ROA θαη ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο λα γίλνληαη αξλεηηθνί, γεγνλόο ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα πξνβιεκαηηθή 
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εηθόλα γηα ηνλ θιάδν. Ο αξηζκνδείθηεο P/E ηνπ θιάδνπ είλαη 18,64 αιιά γηα κόλν 

ηξεηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ νη νπνίεο ζεκείσζαλ θέξδε θαη θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθόο. Ζ γεληθή θαη άκεζε ξεπζηόηεηα όπσο θαη ε δαλεηαθή επηβάξπλζε 

ηνπ θιάδνπ θηλνύληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2008 θαη κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ σο θαιέο ηηκέο. Δπίζεο, βιέπνπκε όηη ε κεξηζκαηηθή απόδνζε 

γηα ηηο 7 εηαηξείεο πνπ έδσζαλ κέξηζκα αλέξρεηαη ζην 15%, θάηη παξαπάλσ από 

ην δηπιάζην ηεο πνζνζηνύ ηνπ 2008. Σέινο, ν δείθηεο ίδηα πξνο μέλα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ ζρεδόλ ζηαζεξόο. 

 

  Γηα ην 2010 : ε αξλεηηθά επίπεδα ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ηόζν ν δείθηεο ROA, ν 

ROE θαη απηόο ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο (-0,04 , -0,01 θαη -0,04 

αληίζηνηρα) σο απνηέιεζκα ηεο πιεζώξαο δεκηνγόλσλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ ην 

έηνο απηό. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε P/E είλαη ειαθξώο απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 2009 

(20,94), ηηκή ε νπνία πξνθύπηεη από ηξεηο κόιηο εηαηξείεο θαζώο νη πεξηζζόηεξεο 

δηαζέηνπλ αξλεηηθό δείθηε. Σόζν ε γεληθή ξεπζηόηεηα (1,7) όζν θαη ε άκεζε 

ξεπζηόηεηα (1,15), πνπ καο δείρλνπλ ην πεξηζώξην αζθαιείαο ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ δαλεηζηώλ ηεο, εκθαλίδνληαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2008, 

αιιά κπνξνύλ λα ραξαθηεξίζνπκε σο θαιέο. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ δαλεηαθή 

επηβάξπλζε, ηελ νηθνλνκηθή κόριεπζε θαη ηνλ δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξνί ζε ζύγθξηζε κε ην 2009 γεγνλόο πνπ δίλεη 

αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο.  

 

 Γηα ην 2011 : Ζ θαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ από άπνςε απνδνηηθόηεηαο παξακέλεη 

θαη γηα ην έηνο απηό. εκαληηθά αξλεηηθόο παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ROA (-0,11) 

θαη ν δείθηεο ROE (-0,05) θαη κάιηζηα κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2010. Ο δείθηεο 

P/E ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κόιηο ηξεηο εηαηξείεο κε ζεηηθό P/E, 

αλέξρεηαη ζην 101,76 θαη είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

πξνεγνύκελα έηε θάηη ην νπνίν απνξξέεη από ηελ γεληθή θαθή εηθόλα ηνπ 

θιάδνπ. Μεησκέλε παξνπζηάδεηαη ε γεληθή θαη ε άκεζε ξεπζηόηεηα κε ηελ 

δεύηεξε λα ραξαθηεξίδεηαη σο κε ηθαλνπνηεηηθή. Δπίζεο, ε δαλεηαθή επηβάξπλζε 

θαη ε νηθνλνκηθή κόριεπζε παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνύκελα έηε. Σέινο, κέξηζκα  ην έηνο απηό παξαρώξεζε κόιηο κία εηαηξεία 

θαη επνκέλσο ε κεξηζκαηηθή απόδνζε ηνπ θιάδνπ πξνθύπηεη από απηήλ. 
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 Γηα ην 2012 : Κνξύθσζε ησλ αξλεηηθώλ ηηκώλ παξνπζηάδεηαη ην 2012 γηα ηνπο 

δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ θιάδνπ. Σόζν ν ROE όζν θαη ν ROA 

ζεκεηώλνπλ ηελ κηθξόηεξε ηηκή ηνπο γηα ηελ εμεηαζζείζα πεξίνδν κε -0,23 θαη -

0,06 αληίζηνηρα. Ο δείθηεο P/E ηνπ θιάδνπ βξίζθεηαη ζην 34,91 αιιά 

πεξηιακβάλνληαο κόλν 4 εηαηξείεο, νη νπνίεο είραλ ζεηηθό P/E. Λόγσ ησλ δεκηώλ 

πνπ παξνπζίαζε ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ, εκθαλίδεηαη κεησκέλν 

πάληα ζε αξλεηηθή ηηκή ην θαζαξό πεξηζώξην θέξδνπο (-0,31). Ωζηόζν, ην 

κνλαδηθό ζεηηθό ζηνηρείν γηα ην έηνο είλαη ε κηθξή βειηίσζε ηεο άκεζεο θαη ηεο 

γεληθήο ξεπζηόηεηαο, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ηνπ 

θιάδνπ ζε βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Ωο απνηέιεζκα 

ηεο αύμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ θιάδνπ, παξαηεξνύκε κεγάιε αύμεζε 

ζηνλ δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα κε ηηκή 2,17. Σέινο, ην 2012 κέξηζκα 

έδσζε κόιηο κηα εηαηξεία ελώ ε ηαρύηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ 

παξέκεηλε ζρεδόλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηα πξνεγνύκελα έηε. 

 

 Γηα ην 2013 : Από ηα απνηειέζκαηα ησλ ηζνινγηζκώλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ 

γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 πξνθύπηνπλ ειαθξώο βειηησκέλεο ηηκέο γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο δείθηεο. Παξακέλνπλ αξλεηηθνί νη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ROE θαη ROA, αιιά εκθαλώο βειηησκέλνη (-0,02 θαη -0,01 αληίζηνηρα). Ο 

δείθηεο P/E έρεη απμεζεί ζην 68,12 (θαθή έλδεημε) αιιά πεξηιακβάλνληαο κόλν 

ηξεηο εηαηξίεο ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαζώο νη πεξηζζόηεξεο ζεκείσζαλ δεκίεο ηελ 

ρξήζε απηή. Απμεκέλε ηάζε παξνπζίαζαλ ε γεληθή θαη ε άκεζε ξεπζηόηεηα κε 

ηηο ηηκέο ηνπο πιένλ λα ραξαθηεξίδνληαη θαη πάιη θαιέο. Απμήζεθε θαη ν δείθηεο 

ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ 

θιάδνπ (2,98 έλαληη 2,17 ην 2012). Σέινο ηόζν ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ 

θιάδνπ παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013, ελώ ε 

ηηκή ηνπ δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα «καξηπξάεη» ην πςειό πνζνζηό μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηνλ θιάδν. 

 

3.4 Ζ ζσέζη ηος κλάδος με ηον γενικό δείκηη 

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζρέζε κεηαμύ ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ θαη ηνπ 

γεληθνύ δείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ πξνρσξήζακε ζηνλ ππνινγηζκό 



21 

 

ηνπ ζπληειεζηή βήηα. Ο ζπληειεζηήο βήηα απνηειεί έλαλ ηξόπν κέηξεζεο ηεο 

κεηαβιεηόηεηαο κηαο κεηνρήο ή ελόο θιάδνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε σο δεδνκέλα πήξακε ηηο εκεξήζηεο, ηηο 

εβδνκαδηαίεο θαη ηηο κεληαίεο απνδόζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηνπ γεληθνύ 

δείθηε. Οη ηηκέο πνπ είρακε σο απνηέιεζκα ήηαλ νη αθόινπζεο : 

  

Με εκεξήζηεο απνδόζεηο 1.165382 

Με εβδνκαδηαίεο απνδόζεηο 1.167649 

Με κεληαίεο απνδόζεηο 1.193098   

 

Παξαηεξνύκε όηη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή βήηα θαη γηα ηηο ηξεηο παιηλδξνκήζεηο 

πνπ εθηειέζακε είλαη κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδνο θαη ιακβάλεη ηελ κεγαιύηεξε ηηκή κε 

ηηο κεληαίεο απνδόζεηο. Απηό νπζηαζηηθά ζεκαίλεη όηη ε απόδνζε ηνπ θιάδνπ είλαη 

πεξηζζόηεξε κεηαβιεηή από απηή ηνπ γεληθνύ δείθηε θαη όηη ε ζπζρέηηζε ηνπο είλαη 

ζεηηθή. Άξα θαη νη επελδύζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ ίδηα ηελ αγνξά θαη επνκέλσο επεξεάδνληαη ζε έληνλν βαζκό από απηή. Σέινο, 

κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε σο «επηζεηηθό» ησλ θιάδν ησλ πξώησλ πιώλ, θαζώο ε 

κεηαβνιή ηνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

γεληθό δείθηε ηηκώλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 
 

 

4.1 FHL MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep 

 

4.1.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep έρεη σο θύξην αληηθείκελν 

ηελ εμόξπμε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ δηαλνκή καξκάξσλ θαη δηαθνζκεηηθώλ 

πιαθώλ.  

Από ην 1946, κε ηελ επσλπκία «Nemetali» θαη έδξα ηα θόπηα, 

δξαζηεξηνπνηήζεθε σο νξγαλσκέλε κνλάδα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ θαη 

επεμεξγαζίαο καξκάξσλ. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα θαηάθεξε λα επεθηαζεί θαη λα 

απνθηήζεη ζεκαληηθό πνζνζηό ζηηο γεηηνληθέο αγνξέο ηεο ΠΓΓΜ, ηεο Ηηαιίαο, ηεο 

Ηζπαλίαο θαζώο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Κάηη ηέηνην θπζηθά επέθεξε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Ηαπσλία. Αξγόηεξα θαη κεηά από αξθεηέο 

δηαδηθαζίεο ε εηαηξεία απέθηεζε ην ζεκεξηλό ηεο όλνκα Mermeren Kombinat θαζώο 

θαη λέα έδξα, ην Prilep. Ζ Δηαηξία από ην 2000,  έρεη σο βαζηθό ηεο κέηνρν ηελ 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «F.H.L. H. 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΣΔ Α.Β.Δ.Δ.», ηεο νπνίαο ην πνζνζηό ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζε 98.23% . Από ηηο 11.01.2001, ε πιήξεο επσλπκία ηεο Δηαηξίαο είλαη 

«Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία γηα ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία, εκπνξία θαη ηνπνζέηεζε 

δηαθνζκεηηθήο πέηξαο FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP». ηηο 10 

Απξηιίνπ 2009 ε FHL Ζ. ΚΤΡΗΑΚΗ∆Ζ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΣΔ Α.Β.Δ.Δ., ν 

κεγαιύηεξνο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο µε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 88,4%, κεηαβίβαζε ην 

ζύλνιν ηνπ κεξηδίνπ ησλ κεηνρώλ ηεο ζηελ εηαηξεία «Stone Works Holding 

Cooperatief U.A.» Οιιαλδίαο. Ζ εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT AD 

PRILEP ηελ 31ε Μαξηίνπ 2013 απαζρνινύζε 373 άηνκα πξνζσπηθό. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη 4.686.858 €, θαηαλέκεηαη ζε 

4.686.858 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελόο Δπξώ εθάζηεο. Ζ 

δνκή ηνπ απνηειείηαη από ηελ Stone Works Holding Cooperatief U.A. Netherlands, ε 
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νπνία θαηέρεη 4.143.357 κεηνρέο κε πνζνζηό 88,4%, ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο κε 

468.700 κεηνρέο θαη πνζνζηό 10% θαη ηνπο ινηπνύο κεηόρνπο κε πνζνζηό 1,6%. 

 

4.1.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 5-FHL ΜΔΡΜΔΡΔΝ ΚΟΜΒΗΝΑΣ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 703.099 2.774.518 9.029.718 -5.515.575 1.921.118 -93.584 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21.493.399 23.799.234 30.172.675 18.137.565 16.076.407 15.982.823 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 20.059.752 562.423 562.423 562.423 562.423 562.423 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 10.266.748 15.752.139 19.809.589 13.550.434 13.269.558 2.626.750 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 3.333.081 8.670.452 12.909.889 8.609.135 6.113.018 1.278.560 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,59 5,08 6,44 3,87 3,43 3,41 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 15.824.191 9.224.625 9.182.035 7.921.659 11.829.367 10.290.158 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 4.686.858 4.686.858 4.686.858 4.686.858 4.686.858 4.686.858 

ΣΙΜΗ 31/12 4,28 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 37.317.590 33.023.859 39.354.710 26.059.224 27.905.784 26.272.981 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 16.173.177 21.124.743 13.004.146 13.553.140 15.322.630 14.833.299 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 10.320.290 2.737.315 5.650.006 6.171.632 6.573.815 5.655.095 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 6.332.315 5.752.675 3.976.254 6.039.688 6.327.667 6.849.148 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 1.637.383 468.683 2.655.920 6.509.493 3.983.829 - 

 

4.1.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο FHL 

MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη 

Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 6-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ FHL MERMEREN AE 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 294,61% 225,45% -161,08% 134,83% 

ΠΩΛΖΔΗ 53,43% 25,76% -31,60% -2,07% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -41,71% -0,46% -13,73% 49,33% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -11,51% 19,17% -33,78% 7,09% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -73,48% 106,41% 9,23% 6,52% 
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 Γηα ην 2009 : Σεξάζηηα αύμεζε ησλ θεξδώλ (294,61%) ζεκείσζε ην 2009 ε 

εηαηξεία ζπλνδεπόκελε από επίζεο κεγάιε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 53,43%. 

εκαληηθό ξόιν έπαημε θαη ε κείσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά 

41,71%. 

 

 Γηα ην 2010 : Πνιύ πςειά επίπεδα αύμεζεο ησλ θεξδώλ παξαηεξείηαη θαη ην 

2010 (225,45%), κε ηηο πσιήζεηο λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ ζεηηθή εηθόλα ηεο 

εηαηξείαο κε αύμεζε 25,76%. Παξόηη βιέπνπκε κεγάιε αύμεζε ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο, νη ζπλνιηθέο ηεο ππνρξεώζεηο 

παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

 Γηα ην 2011 : Μείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 31,60%, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από 

κείσζε ησλ θεξδώλ θαηά 161,08%. 

 

 Γηα ην 2012 : Παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ εζόδσλ ηεο εηαηξείαο αιιά όπσο 

βιέπνπκε ππάξρεη αύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο θαηά 49,33% γεγνλόο πνπ ζα 

επεξεάζεη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

4.1.4 Απιθμοδείκηερ 

  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο FHL 

MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. 

ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E 

πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, 

θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε 

πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  

ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 7-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ FHL MERMEREN AE 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0327 0,1166 0,2993 -0,3041 0,1195 -0,0059 

ROA ΜΦ 0,0188 0,0840 0,2294 -0,2117 0,0688 -0,0036 

P/E ΜΦ 28,5305 0,2027 0,0623 - 0,2928 - 

P/BV 0,9333 0,0236 0,0186 0,0310 0,0350 0,0352 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,3246 0,5504 0,6517 0,6353 0,4607 0,4867 
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Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0685 0,1761 0,4558 -0,4070 0,1448 -0,0356 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,0488 4,3470 4,6638 2,0264 1,9141 2,0229 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,4352 2,2454 3,9601 1,0478 0,9516 0,8118 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,4240 0,2793 0,2333 0,3040 0,4239 0,3917 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0816 0,8333 4,7223 11,5740 7,0833 - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,2751 0,4770 0,5034 0,5200 0,4755 0,1000 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 1,3583 2,5800 3,2861 2,2896 1,3590 1,5532 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 1,9539 0,0357 0,0284 0,0415 0,0424 0,2141 

 

 Γηα ην 2008 : Ο δείθηεο ROE, όπσο θαη ν δείθηεο ROA, εκθαλίδνληαη 

κεγαιύηεξνη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ (0,0327>0,02 θαη 0,188>0,01) θαη 

επνκέλσο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί. Όζνλ αθνξά ην P/E ηεο κεηνρήο βξίζθεηαη 

θνληά ζηνλ κέζν όξν ελώ  ν P/BV αξθεηά κεγαιύηεξνο (0,93>0,76). Σν θαζαξό 

πεξηζώξην θέξδνπο ηεο εηαηξείαο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν (0,0685<5,89). 

Αθόκα, ε γεληθή όπσο θαη ε άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο θξίλεηαη κέηξηα κε βάζε απηή 

ηνπ θιάδνπ, ελώ ε ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ δείρλεη κε 

ζσζηή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο 

εηαηξείεο. Ωζηόζν, ε κεηνρή πεηπραίλεη κεξηζκαηηθή απόδνζε κεγαιύηεξε από 

ηνλ θιάδν θαηά 1%.  

 

 Γηα ην 2009 :  Έρνπκε αύμεζε ησλ δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο ROE θαη ROA, 

γεγνλόο πνπ θάλεη ηελ εηαηξεία πεξηζζόηεξε απνηειεζκαηηθή. Απηό θαίλεηαη θαη 

από ηελ αύμεζε ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαζώο θαη από ηελ αύμεζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ηεο ζεκαληηθά. Οη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο P/E, P/BV, C/S 

(Κεθαιαηνπνίεζε πξνο Πσιήζεηο) είλαη εκθαλώο πνιύ κηθξόηεξνη από ηηο ηηκέο 

ηνπ θιάδνπ θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ κεηνρή θαζώο 

ζεσξείηαη ππνηηκεκέλε. Ζ κεηνρή πεηπραίλεη αύμεζε ηεο κεξηζκαηηθήο απόδνζεο 

ηεο ζε 83% θαζώο ππνρώξεζε αξθεηά ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο ηηκή. Βειηίσζε 

παξαηεξείηαη ζηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ θαζώο θαη ζηελ 

δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Βειηησκέλε εηθόλα παξνπζηάδεηαη γηα ην 2010 κε αύμεζε ησλ 

δεηθηώλ ROE, ROA ζε ζεηηθό πξόζεκν θαη ην έηνο απηό. Αληηζέησο, ν θιάδνο 

εκθαλίδεηαη αξλεηηθόο. Υακεινί παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο 

P/E, P/BV θαη C/S ελώ ε κεξηζκαηηθή απόδνζε ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε 
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ηεξάζηην ξπζκό ιόγσ ηεο ρακειήο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο. Σέινο, αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλόο όηη ζπλερίδεη ζε ζεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα ξεπζηόηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Γηα ην 2011 : Οη δεκηέο ηεο εηαηξείαο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο επεξέαζαλ ζεκαληηθά 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο δείθηεο κε απηνύο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο λα 

βξίζθνληαη αξθεηά ρακειόηεξα από ηηο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Μεηώζεθε ζεκαληηθά ε 

ξεπζηόηεηα ηεο αιιά ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθό ην επίπεδν ηεο. 

Ωζηόζν βιέπνπκε όηη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ κεηώλεηαη ζην 

2,2896 από 3,2861 γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θαη ζηελ 

αύμεζε ησλ μέλσλ. 

 

 Γηα ην 2012 : Δπαλέξρεηαη ε θεξδνθνξία γηα ηελ εηαηξεία ην 2012 θαη κε ηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο P/E, P/BV θαη C/S λα παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ρακεινί 

ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί θαιέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ 

ηεο. Παξόηη ν θιάδνο εκθαλίδεηαη αλαπνηειεζκαηηθόο ηόζν ζηελ απόδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ όζν θαη ζε απηή ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ, ε εηαηξεία θξίλεηαη 

απνηειεζκαηηθή κε ηηκέο 0,11 θαη 0,07 γηα ηνπο δείθηεο ROE θαη ROA 

αληίζηνηρα. Σέινο, ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, κεγαιύηεξα ηνπ θιάδνπ, θπκαίλεηαη 

ε ξεπζηόηεηα ηεο θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε. 

 

 Γηα ην 2013 : εκαληηθό είλαη όηη ε εηαηξεία από άπνςε απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ζεκεηώλεη αξλεηηθέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο ROA θαη ROE. Παξόιν ηηο δεκίεο πνπ 

εκθαλίδεη ε ξεπζηόηεηα ηεο παξακέλεη θαη ηηο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Αξθεηά ρακεινί εκθαλίδνληαη νη 

ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο ηεο P/BV θαη C/S ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, ελώ ν P/E 

είλαη αξλεηηθόο θαη δελ ππνινγίδεηαη. 
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4.2 S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.  

 

4.2.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

H S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. είλαη µία ειιεληθή αλώλπµε εηαηξεία ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εμόξπμε, επεμεξγαζία, δηάζεζε θαη εµπνξία 

βηνκεραληθώλ νξπθηώλ θαη κεηαιιεπκάησλ.  

Ζ Δηαηξεία ηδξύζεθε ην 1934 σο Α.Δ.Δ. Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο 

(Α&B) ζηε Μήιν. Σν 1975 θαηαζθεπάδεηαη λέν εξγνζηάζην πεξιίηε ζηε Μήιν –ην 

κεγαιύηεξν ηεο Δπξώπεο θαη ην 1982 έρνπκε ηελ πξώηε εμαγσγή πεξιίηε ζηηο Ζ.Π.Α 

Από ην 1994 νη κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ. 

Μάιηζηα, ην 2006 ε εηαηξεία έξρεηαη ζε κηα κεγάιε ζπκθσλία κε ηελ ππνγξαθή 

10εηνύο ζπκβνιαίνπ κε ηελ Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ αινπκίλαο κε βσμίηε ηεο S&B. Ζ έδξα ηεο S&B βξίζθεηαη ζηε Κεθηζηά 

Αηηηθήο, ζηελ νδό Α. Μεηαμά 15, αιιά νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νκίινπ είλαη 

δηάζπαξηεο αλά ηνλ θόζκν κε νξπρεία, παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θέληξα 

δηαλνκήο ζε 20 ρώξεο. Σελ 31 ε Μαξηίνπ 2013 ν Όκηινο απαζρνινύζε 1.888 

εξγαδόκελνπο, ελώ ε Δηαηξία απαζρνινύζε 621 εξγαδόκελνπο. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη 51.197.862 €, θαηαλέκεηαη ζε 

51.197.862 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελόο Δπξώ εθάζηεο. Ζ 

εηαηξία «Delphi Luxembourg S.A.R.L.» καδί κε ηελ νηθνγέλεηα Κπξηαθνπνύινπ 

θαηείραλ ζπλνιηθά 49.935.445 κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ 

πνζνζηό πεξίπνπ 97,53% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 

4.2.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 8-S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 15.468.000 3.338.000 -6.470.000 -482.000 5.904.000 -1.519.000 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 159.642.000 198.010.000 185.760.000 185.760.000 171.117.000 164.516.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 179.862.159 153.275.312 159.074.918 199.331.679 281.588.241 281.588.241 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 164.341.000 113.026.000 135.238.000 144.032.000 140.960.000 28.811.000 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 41.924.000 29.993.000 25.080.000 36.887.000 29.171.000 6.639.000 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 5,15 4,78 4,48 3,63 3,34 3,21 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 187.175.000 152.720.000 150.902.000 196.423.000 207.592.000 202.652.000 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 31.010.717 41.425.760 41.425.760 51.110.687 51.197.862 51.197.862 

ΣΙΜΗ 31/12 5,80 3,70 3,84 3,90 5,50 5,50 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 348.966.000 345.558.000 344.456.000 353.723.000 387.352.000 366.083.000 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 275.377.000 278.463.000 283.792.000 249.413.000 297.244.000 299.071.000 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 104.550.000 28.649.000 53.491.000 117.936.000 88.400.000 83.316.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 25.978.000 23.256.000 26.908.000 18.362.000 36.738.000 35.279.000 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 9.572.000 4.962.000 4.971 - - - 

 

4.2.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο S&B 

Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο 

είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 9-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ S&B ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -78,42% -293,83% 92,55% 1324,90% 

ΠΩΛΖΔΗ -31,22% 19,65% 6,50% -2,13% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -18,41% -1,19% 30,17% 5,69% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -0,98% -0,32% 2,69% 9,51% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -72,60% 86,71% 120,48% -25,04% 

 

 Γηα ην 2009 : Παξαηεξείηαη πησηηθή εηθόλα ηόζν γηα ηηο ζπλνιηθέο ηεο πσιήζεηο 

όζν θαη γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Ωζηόζν, ε εηαηξείαο έρεη ζεκαληηθά 

κεησκέλεο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ζρέζε κε ην 2008 γεγνλόο πνπ 

βνεζάεη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Με πνζνζηό 293,83% κεηώλνληαη ηα θέξδε ηεο θαη ζεκεηώλεη 

δεκίεο. Δπαλέξρνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 2008 νη βξαρππξόζεζκεο ηηο ππνρξεώζεηο. 

 

 Γηα ην 2011 : Δίλαη εκθαλήο ε βειηίσζε ηεο εηθόλαο όζνλ αθνξά ηα θέξδε ηεο 

εηαηξείαο θαζώο πιένλ ζεκεηώλεη ειάρηζηεο δεκίεο. Δπίζεο, θαηά 30,17% 

βιέπνπκε όηη απμάλνληαη νη ππνρξεώζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ην 2010. 
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 Γηα ην 2012 : Ζ εηαηξεία πεηπραίλεη ζεκαληηθά θέξδε κε απνηέιεζκα ε κεηαβνιή 

ηεο από ην 2011 λα είλαη 1324,90.  

 

4.2.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο S&B 

Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε 

πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E 

πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, 

θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε 

πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  

ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 10-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ S&B AE 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0969 0,0169 -0,0348 -0,0026 0,0345 -0,0092 

ROA ΜΦ 0,0443 0,0097 -0,0188 -0,0014 0,0152 -0,0041 

P/E κεηά θόξσλ 11,6280 45,9183 - - 47,6945 - 

P/BV 1,1267 0,7741 0,8563 1,0731 1,6456 1,7116 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,2551 0,2654 0,1855 0,2561 0,2069 0,2304 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0941 0,0295 -0,0478 -0,0033 0,0419 -0,0527 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 0,7039 2,3420 1,1341 0,8845 1,0193 0,8043 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,4554 1,5302 0,6311 0,7288 0,6037 0,3809 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,5364 0,4420 0,4381 0,5553 0,5359 0,5536 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0532 0,0324 0,0000 - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,4709 0,3271 0,3926 0,4072 0,3639 0,0787 

Οηθνλνκηθή κόριεπζε 2,1859 1,7452 1,8543 1,9042 2,2637 2,2252 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,8529 1,2966 1,2310 0,9457 0,8243 0,8118 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 1,0944 1,3561 1,1763 1,3839 1,9976 9,7736 

 

 Γηα ην 2008 : Μεγαιύηεξνη από ηνλ θιάδν εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ROA θαη ROE 

κε ηελ εηαηξεία λα ζεσξείηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

θιάδνπ. Παξαηεξείηαη ρακειή ξεπζηόηεηα γηα ηελ εηαηξεία ηόζν άκεζα όζν θαη 

καθξνπξόζεζκα θαη θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή, ελώ ν αξηζκνδείθηεο P/E είλαη 

ρακειόο γεγνλόο πνπ δίλεη πξννπηηθέο ζηελ εηαηξεία γηα λα απμεζεί ζην κέιινλ ε 

ηηκή ηεο. Σέινο, ε νηθνλνκηθή κόριεπζε, ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ 
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ελεξγεηηθνύ θαη κεξηζκαηηθή απόδνζε ηεο παξακέλνπλ ιίγν ρακειόηεξα από 

απηέο ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2009 : Υεηξόηεξε εηθόλα παξνπζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ην 2008 αιιά όρη κε 

ηνλ θιάδν. Ζ ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη πνιύ θαιή έλαληη ηεο πεξζηλήο 

ρξνληάο, όπσο θαη ν ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο P/E παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

κεγάινο από ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ γεγνλόο πνπ απνκαθξύλεη ηνπο κειινληηθνύ 

επελδπηέο, ελώ ν P/BV είλαη βειηησκέλνο. Οη ππόινηπνη δείθηεο παξακέλνπλ ζηα 

ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. 

 

 Γηα ην 2010 : Οη δεκίεο ηεο εηαηξείαο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηελ ξεπζηόηεηα ηεο 

αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζε επίπεδν ρεηξόηεξν από απηό ηνπ 

θιάδνπ. Ο δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλσλ ηεο εηαηξείαο παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε 

ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2011 : Δλδείμεηο αλάθακςεο γηα ηελ εηαηξεία κε κηθξή βειηίσζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο, ε νπνία παξακέλεη πςειόηεξε από ηνλ θιάδν αιιά 

αξλεηηθή. Γελ πθίζηαηαη νύηε ν δείθηεο P/E νύηε απηόο ηεο κεξηζκαηηθήο 

απόδνζεο ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία, ελώ ηαπηόρξνλα 

παξαηεξνύκε θαη κείσζε ζηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2012 : Βειηησκέλε εηθόλα γηα ηελ εηαηξεία θαζώο ζεκείσζε ζεκαληηθά 

θέξδε. Θεηηθνί νη δείθηεο ROA θαη ROE ζε αληίζεζε κε απηνύο ηνπ θιάδνπ, ελώ 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξν εκθαλίδεηαη θαη ην P/E 47,69 έλαληη 43,91 ηνπ θιάδνπ 

θάηη ην νπνίν πξνβιεκαηίδεη ηνπο επελδπηέο. Να ζεκεηώζνπκε όηη απνηειεί θαη 

ηελ κία από ηηο ηξεηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ ζεκείσζαλ θέξδε. Καιύηεξε 

παξνπζηάδεηαη ε γεληθή ηεο ξεπζηόηεηα ηεο ην έηνο απηό. 

 

 Γηα ην 2013 : Ζ αύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ην 2011 θαη ην 2012 επηθέξεη κηα 

δηαθνξεηηθή εηθόλα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013. Αξλεηηθνί θαη πάιη νη δείθηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο αιιά θνληά ζηηο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, ελώ όπσο βιέπνπκε 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο. 
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4.3 ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 

 

4.3.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ εηαηξία ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. 

απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θ. Θεόδσξνπ Σδώξηδε, ε νπνία είρε 

ηδξπζεί έλα ρξόλν πξηλ (1989) κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή πξνθίι αινπκηλίνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ πώιεζή ηνπ θπξίσο (80-90%) ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ έδξα ηεο 

Δηαηξίαο είλαη ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίζζεθε γηα 50 

έηε, δει. κέρξη ην 2040. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελώλ από ην 1997. Ζ εηαηξεία ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ απαζρνιεί ζήκεξα 48 

άηνκα σο πξνζσπηθό. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη 21.500.720,00 €, θαηαλέκεηαη ζε 

17.200.576 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Ζ κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο απνηειείηαη θπξίσο 

από ηνλ θ. Σδώξηδε Θεόδσξν κε 9.254.851 κεηνρέο (53,805 %) θαζώο θαη από ηελ 

ANGEL ΣΟΤΡ.- ΞΔΝΟΓ.-ΑΔ κε 1.839.470 κεηνρέο (10,694 %), ε νπνία όκσο είλαη 

θαη απηή ειεγρόκελε από ηνλ θ. Σδώξηδε. 

 

4.3.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 11-ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 2.354.000 -2.395.000 -1.120.000 -6.559.000 -18.442.357 2.321.715 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38.121.000 34.936.000 33.758.000 27.044.000 8.582.367 11.447.183 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 68.372.290 65.792.203 6.192.207 5.125.772 13.192.842 6.639.422 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 28.398.000 17.974.000 17.547.000 10.087.761 10.696.610 2.683.653 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 5.378.000 2.843.000 1.541.000 696.000 1.780.684 -19.218 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 0,89 0,81 1,96 1,57 0,50 0,67 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 37.793.000 39.088.000 38.281.000 37.007.000 38.278.212 36.016.494 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 43.001.440 43.001.440 17.200.576 17.200.576 17.200.576 17.200.576 

ΣΙΜΗ 31/12 1,59 1,53 0,36 0,30 0,77 0,39 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 75.915.000 74.024.000 72.039.000 64.051.000 46.860.579 45.463.678 
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ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 45.605.000 45.369.000 44.429.000 43.306.000 29.000.392 22.110.255 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 8.618.000 15.199.000 17.086.000 17.550.000 19.264.279 15.721.025 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 5.067.000 4.066.000 3.364.000 2.024.000 2.079.706 2.695.833 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 860.029 791.640 - - - - 

 

4.3.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΑΛΚΟ 

ΔΛΛΑ ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε 

κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο 

θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 12-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -201,74% 53,24% -485,63% -181,18% 

ΠΩΛΖΔΗ -36,71% -2,38% -42,51% 6,04% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 3,43% -2,06% -3,33% 3,44% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -2,49% -2,68% -11,09% -26,84% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 76,36% 12,42% 2,72% 9,77% 

 

 Γηα ην 2009 : Με δεκίεο εκθαλίδεηαη ε εηαηξεία ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. (-201,74% 

ε κεηαβνιή από ην 2008). Βέβαηα, είλαη γεγνλόο όηη ε αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ 

πσιήζεσλ κε ηελ παξάιιειε αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο 

(76,36%) επεξεάδνπλ θαη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Παξαηεξνύκε κείσζε ησλ δεκηώλ γηα ην έηνο απηό αιιά ε 

ζπλερόκελε αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο (12,42%) επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : Πξνβιεκαηηθή εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο γηα ην 2011. 

εκαληηθή είλαη αύμεζε ησλ δεκηώλ ηεο (485,63%), ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο 

ππνρσξεί θαηά 42,51%. 

 

 Γηα ην 2012 : Υεηξόηεξε παξνπζηάδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην 

2011 κε απνηέιεζκα λα ζεκεηώλεη δεκίεο απμεκέλεο θαηά 181,18%. Σέινο, ε 

αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ κεηώλεη θη άιιν ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 
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4.3.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΑΛΚΟ 

ΔΛΛΑ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ 

εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο 

θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ 

ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

 
Πίνακαρ 13-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0618 -0,0686 -0,0332 -0,2425 -2,1489 0,2028 

ROA ΜΦ 0,0310 -0,0324 -0,0155 -0,1024 -0,3936 0,0511 

P/E κεηά θόξσλ 29,0452 - - - - 2,8597 

P/BV 1,7936 1,8832 0,1834 0,1895 1,5372 0,5800 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1894 0,1582 0,0878 0,0690 0,1665 -0,0072 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0829 -0,1332 -0,0638 -0,6502 -1,7241 0,8651 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 3,5171 1,8853 1,6159 1,1821 0,9271 1,4855 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 2,9291 1,6178 1,4191 1,0667 0,8192 1,3140 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,4978 0,5280 0,5314 0,5778 0,8169 0,7922 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0126 0,0120 - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,3741 0,2428 0,2436 0,1575 0,2283 0,0590 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 1,0087 0,8938 0,8818 0,7308 0,2242 0,3178 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 2,4076 3,6604 0,3529 0,5081 1,2334 2,4740 

 

 Γηα ην 2008 : Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ήηαλ ζεηηθνί θαη κεγαιύηεξνη 

αξθεηά από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. Τςειή ξεπζηόηεηα ραξαθηήξηδε ηελ 

εηαηξεία ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ελώ παξάιιεια βιέπνπκε όηη ε επηβάξπλζε ηεο 

από δάλεηα ήηαλ κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. Λίγν ρακειόηεξα από ηα 

επίπεδα ηνπ θιάδνπ παξέκεηλαλ νη ππόινηπεο ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ. 

 

 Γηα ην 2009 : Οη δεκίεο ηηο εηαηξείεο ην έηνο απηό επέθεξαλ αξλεηηθνύο δείθηεο 

ROE, ROA, P/E θαη ηνπ κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Ζ ξεπζηόηεηα ηεο 

παξέκεηλε σζηόζν ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ελώ κέζα από ηελ θπθινθνξηαθή 

ηαρύηεηα ηεο δηαπηζηώλνπκε κηα όρη ηόζν θαιή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο 
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ζηνηρείσλ. Μηθξή ραξαθηεξίδεηαη γηα ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ ε κεξηζκαηηθή ηεο 

απόδνζε. 

 

 Γηα ην 2010 : Παξακέλεη ε θαθή εηθόλα ηεο εηαηξείαο όζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο, ελώ παξάιιεια βιέπνπκε θαη κηθξή κείσζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ηεο, ε νπνία σζηόζν ζαλ ηηκή ραξαθηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Οη 

δεκηέο ηεο εηαηξείαο θαη απηό ην έηνο επέθεξαλ κηα πξνβιεκαηηθή εηθόλα ζηνπο 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο δείθηεο P/E θαη C/S. 

 

 Γηα ην 2011 : Μείσζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αξηζκνδείθηεο θαη ην 

γεγνλόο ηεο πςειόηεξεο κόριεπζεο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ εηαηξεία. 

Ηθαλνπνηεηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κόλν ε άκεζε ηεο ξεπζηόηεηα θαζώο νη 

ππόινηπνη δείθηεο βξίζθνληαη θάησ από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2012 : Απνγνεηεπηηθή ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο γηα ην 2012 θαζώο ζεκεηώλεη 

ζεκαληηθέο δεκίεο θαη νη πεξηζζόηεξε αξηζκνδείθηεο είλαη αξλεηηθνί. Ζ εηαηξεία  

δείρλεη όηη αλαγθάδεηαη λα απμήζεη ηα μέλα θεθάιαηα θαη επνκέλσλ ν δείθηεο 

ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα απνθηά αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ην 2011. 

 

 Γηα ην 2013 : Βειηησκέλνη θαίλνληαη νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο γηα ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2013. Ωζηόζν, ε γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξεία αιιά θαη ε 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε δείρλνπλ λα πξνβιεκαηίδνπλ ην επελδπηηθό θνηλό. 

Σέινο, ν ιόγνο ησλ ηδίσλ πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη αξθεηά κηθξόο 

(0,3178<2,98) ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, θάηη ην νπνίν δελ παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο 

πηζησηέο ηεο. 

 

 

4.4 ΑΛΟΤΜΤΛ Α.Δ. 

 

4.4.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΑΛΟΤΜΤΛ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πξνθίι αινπκηλίνπ, ζηελ 

παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί σο πξώηε 
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ύιε ζηελ παξαγσγή ησλ πξνθίι θαη ζηελ επεμεξγαζία κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηεο. 

Δπίζεο, παξάγεη, εηζάγεη θαη εκπνξεύεηαη εμαξηήκαηα γηα ηα ζπζηήκαηα αινπκηλίνπ 

πνπ έρεη ζρεδηάζεη, µε ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πσιήζεώλ ηεο 

θαζώο θαη εζσηεξηθέο ζύξεο, εξµάξηα επίπισλ θαη είδε θηγθαιεξίαο. Παξάιιεια, 

µέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ παξάγεη εμεηδηθεπκέλα πξντόληα αινπκηλίνπ γηα 

εηδηθέο εθαξκνγέο, εμαξηήκαηα, ππεξζύγρξνλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκώλ (γηα 

πόξηεο, αζαλζέξ θ.α.), πνιπθαξβνληθά θύιια αινπκηλίνπ θαη ζύλζεηα θύιια 

αινπκηλίνπ θαη έρεη δπλαηόηεηα λέσλ ηερληθώλ βαθήο (αλνδίσζε). 

Ζ Δηαηξία έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο 

εμήο ρώξεο: Διιάδα, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Πνισλία, Οπθξαλία, εξβία, 

Μαπξνβνύλην, Κύπξν, Αίγππην, Γεξκαλία, Ηηαιία, Αιβαλία, Κόζζνβν, Μνιδαβία, 

Βνζλία, θόπηα, Γαιιία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δµηξάηα θαη Ρσζία. Ζ εηαηξεία ζηηο 31 

Μαξηίνπ 2013 δηαηεξεί 789 εξγαδόκελνπο ελώ αληίζηνηρα ν όκηινο 1812 άηνκα. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 8.146.012,50 επξώ θαη 

δηαηξείηαη ζε 22.016.250 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,37 επξώ 

έθαζηεο. Ζ κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε απνηειείηαη από ηνλ Γεώξγηνο Αιεμ. Μπισλά κε 

10.648.976 (48,37%), ηελ Δπαγγειία Αιεμ. Μπισλά κε 4.746.887 κεηνρέο (21,56%) 

θαζώο θαη ην Δπξύ επελδπηηθό θνηλό θαη ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο κε 6.620.387 

κεηνρέο (30,07%).  

 

4.4.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 14-ΑΛΟΤΜΤΛ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 3.785.000 -10.235.000 -1.665.000 -14.076.000 -10.489.526 -4.990.580 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 102.643.000 90.448.000 97.436.000 87.079.000 68.363.365 63.341.200 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 25.098.525 20.915.438 12.329.100 5.393.981 14.927.018 9.356.906 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 204.065.000 145.046.000 140.099.000 148.485.000 144.608.956 29.397.590 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 28.414.000 15.167.000 20.447.000 17.477.000 19.953.505 3.936.735 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,66 4,11 4,43 3,96 3,11 2,88 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 192.406.000 179.850.000 204.782.000 205.294.000 211.847.700 212.884.222 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 22.016.250 

ΣΙΜΗ 31/12 1,14 0,95 0,56 0,25 0,68 0,43 
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ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 295.049.000 270.298.000 302.218.000 292.372.000 280.211.065 276.225.422 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 114.246.000 119.783.000 131.557.000 152.980.000 135.599.322 134.032.268 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 80.462.000 97.099.000 76.198.000 183.984.000 78.315.894 79.047.380 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 51.688.000 34.200.000 39.540.000 40.741.000 40.773.297 44.138.862 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 3.082.275 1.959.446 - - - - 

 

4.4.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΑΛΟΤΜΤΛ 

Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά 

θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη 

νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 15-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΛΟΤΜΤΛ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -370,41% 83,73% -745,41% 25,48% 

ΠΩΛΖΔΗ -28,92% -3,41% 5,99% -2,61% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -6,53% 13,86% 0,25% 3,19% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -8,39% 11,81% -3,26% -4,16% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 20,68% -21,53% 141,46% -57,43% 

 

 Γηα ην 2009 : Οη ηεξάζηηεο δεκίεο ηεο ην 2009 είλαη νξαηέο από ην πνζνζηό 

κεηαβνιήο ησλ θεξδώλ ηεο (-370,41%). εκαληηθά κεηώλεηαη θαη ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηεο θαηά 28,92%. 

 

 Γηα ην 2010 : Παξακέλνπλ νη δεκίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ην έηνο απηό, αιιά ε 

κείσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο απμάλνπλ ηελ ξεπζηόηεηα ηεο 

γηα ην έηνο απηό. 

 

 Γηα ην 2011 : Σν έηνο απηό ε εηαηξεία ζεκεηώλεη ηηο κεγαιύηεξεο δεκίεο ηεο 

εμεηαζζείζαο πεληαεηίαο, θάηη ην νπνίν είλαη νξαηό θαη από ηνλ πίλαθα. Ζ κεγάιε 

αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ηεο ππνρξεώζεσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2012 : Παξαηεξείηαη κηθξή βειηίσζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο κε 

παξάιιειε αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο (κείσζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 57,43%) . 
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4.4.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΑΛΟΤΜΤΛ 

Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη 

θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο 

δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε 

αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 16-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΛΟΤΜΤΛ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0369 -0,1132 -0,0171 -0,1616 -0,1534 -0,0788 

ROA ΜΦ 0,0128 -0,0379 -0,0055 -0,0481 -0,0374 -0,0181 

P/E κεηά θόξσλ 6,6311 - - - - - 

P/BV 0,2445 0,2312 0,1265 0,0619 0,2183 0,1477 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1392 0,1046 0,1459 0,1177 0,1380 0,1339 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0185 -0,0706 -0,0119 -0,0948 -0,0725 -0,1698 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,2471 1,5501 2,2397 0,7576 1,8465 1,7988 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,6047 1,1979 1,7208 0,5362 1,3259 1,2404 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,6521 0,6654 0,6776 0,7022 0,7560 0,7707 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,1228 0,0937 - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,6916 0,5366 0,4636 0,5079 0,5161 0,1064 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,5335 0,5029 0,4758 0,4242 0,3227 0,2975 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,1230 0,1442 0,0880 0,0363 0,1032 0,3183 

 

 Γηα ην 2008 : Όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο πξάζηλεο ηηκέο, νη πεξηζζόηεξνη 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο είλαη θαιύηεξνη από απηνύο ηνπ θιάδνπ ελώ ηα θέξδε 

πνπ ζεκεηώλεη ε εηαηξεία ζπκπιεξώλνπλ ηελ ζεηηθή ηεο εηθόλα. Ωζηόζν, ην 

κνλαδηθό αμηνζεκείσην είλαη ε πςειόηεξε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε 

ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. 

 Γηα ην 2009 : Οη πςειέο δεκίεο ην έηνο απηό θάλνπλ αλαπνηειεζκαηηθή ηελ 

εηαηξεία. Δπεξεαζκέλε είλαη θαη ε ξεπζηόηεηα ηεο, ελώ ε ρξήζε μέλσλ 

θεθαιαίσλ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Γηα ην 2010 : Παξακέλνπλ νη δεκίεο θαη ην έηνο απηό, αιιά ιόγσ ηεο γεληθήο 

εηθόλαο ηνπ θιάδνπ νη δείθηεο ηεο εηαηξείαο παξακέλνπλ πςειόηεξεο από απηνύο 
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ηνπ θιάδνπ. Βέβαηα, θαη ην έηνο απηό παξαηεξείηαη πςειόηεξε ρξήζε μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηελ εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2011 : Ο δείθηεο απόδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη κηθξόηεξνο 

από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ, θάηη ην νπνίν καο δείρλεη όηη δελ γίλεηαη θαιή 

αμηνπνίεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ από ηελ δηνίθεζε. ε αξθεηά ρακειά επίπεδα 

παξακέλεη ε γεληθή θαη ε άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο (0,75 θαη 0,53 

αληίζηνηρα), ελώ θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε παξνπζηάδεηαη πςειή. 

 

 Γηα ην 2012 : Ζ γεληθόηεξε θξίζε ηνπ θιάδνπ ην 2012 επηηξέπεη ηελ εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεηθηώλ ηεο κεγαιύηεξνπο από ην κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ, παξόηη γεληθά εκθαλίδεη δεκίεο. 

 

 Γηα ην 2013 : Παξόκνηα θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη θαη ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2013 γηα ηνπ δείθηεο ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηζζόηεξνη δείθηεο μεπεξλνύλ ηνλ κέζν 

όξν ηνπ θιάδνπ, ελώ ην κόλν δηαθνξεηηθό είλαη όηη νη δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ εκθαλίδνληαη ειαθξώο κηθξόηεξνη. Σέινο, απμεκέλε 

θαη ην έηνο απηό παξαηεξείηαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε  έλαληη ηνπ θιάδνπ 

(0,7707>0,51). 

 

 

4.5 ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. 

 

4.5.1 Πποθίλ εηαιπείαρ  

 

Ζ Δηαηξία «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ - ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ» ηδξύζεθε 

ην 1958 ζαλ Δ.Π.Δ. θαη ην 1965 κεηαηξάπεθε ζε Α.Δ. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην ∆ήκν 

Αζπξνπύξγνπ (Λ. Αγ. Ησάλλνπ - ζέζε ηεθάλε) θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, ∆ηεύζπλζε Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεσο, κε Αξηζκό Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 7365/06/Β/86/32.  

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ε εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη εκπνξία 

ράιπβνο, ιακαξηλώλ, εηδώλ ζηδήξνπ, κεηάιισλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ. Οη κεηνρέο ηεο 
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Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1990. Ζ εηαηξεία 

ζηηο 31 Μαξηίνπ 2013 δηαηεξεί 107 εξγαδόκελνπο ελώ αληίζηνηρα ν όκηινο 157 

άηνκα. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2012 αλέξρεηαη ζε 18.648.000 

Δπξώ, δηαηξνύκελν ζε 18.648.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 

1,00 επξώ ε θάζε κία.. Ζ κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε απνηειείηαη από ηνλ Καιπίλε 

Αζαλάζην κε 3.104.250 (16,65%), ηελ Καιπίλε Διβίξα κε 2.070.500 κεηνρέο 

(11,10%), ηνλ ίκν Ν. Παλαγηώηε κε 1.583.687 κεηνρέο (8,49%) θαζώο θαη άιινπο 

κηθξνκεηόρνπο κε πνζνζηό θάησ ηνπ 5% ν θαζέλαο.  

 

4.5.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 17-ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 2.474.000 -4.564.000 257.000 -2.213.000 -2.855.290 -696.840 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 85.155.000 79.872.000 79.925.000 77.715.000 74.740.140 74.083.380 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 43.263.360 43.263.360 12.680.640 7.608.384 15.533.784 10.442.880 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 182.345.000 76.538.000 74.526.000 70.817.000 59.038.810 11.892.620 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 23.252.000 1.882.000 8.184.000 7.174.000 5.085.210 1.093.580 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,28 2,14 4,29 4,17 4,01 3,97 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 90.143.000 53.683.000 60.402.000 52.480.000 46.827.230 44.877.900 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 37.296.000 37.296.000 18.648.000 18.648.000 18.648.000 18.648.000 

ΣΙΜΗ 31/12 1,16 1,16 0,68 0,41 0,83 0,56 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 175.298.000 133.555.000 140.327.000 130.195.000 121.567.370 118.961.280 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 50.839.000 54.996.000 56.467.000 54.177.000 52.511.410 52.201.390 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 60.213.000 34.521.000 28.885.000 41.759.000 33.988.230 32.348.270 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 33.695.000 18.646.000 16.210.000 19.132.000 20.399.240 18.760.380 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 3.729.600 932.400 - - - - 

 

4.5.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ 

Α.Δ.Β.Δ ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε 
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κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο 

θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 18-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -284,48% 105,63% -961,09% -29,02% 

ΠΩΛΖΔΗ -58,03% -2,63% -4,98% -16,63% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -40,45% 12,52% -13,12% -10,77% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -23,81% 5,07% -7,22% -6,63% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -42,67% -16,33% 44,57% -18,61% 

 

 Γηα ην 2009 : Με δεκίεο θιείλεη ην έηνο γηα ηελ εηαηξεία έλαληη ησλ θεξδώλ ηνπ 

2008 (κεηαβνιή -284,48%). Δπίζεο, παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 

58,03%, πνπ εμεγεί ελ κέξεη ηεο δεκίεο ηεο, ελώ ε ηαπηόρξνλε κείσζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ απμάλεη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Βειηησκέλε ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο θαζώο ζεκεηώλεη θέξδε ην έηνο 

απηό. Μεηώλνληαη θαη ην έηνο απηό νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο, γεγνλόο 

πνπ απμάλεη ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : ε ζεκαληηθέο δεκίεο νδεγήζεθε ε εηαηξεία (κείσζε θαηά 961,09% 

ησλ θεξδώλ ηεο). Ζ αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο κεηώλεη 

ζεκαληηθά ηελ ξεπζηόηεηα ηεο, ε νπνία όκσο όπσο ζα δνύκε παξακέλεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

 

 Γηα ην 2012 : Παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ δεκηώλ θαηά 29,02 θαη ην έηνο απηό, ε 

νπνία όκσο ζπλνδεύεηαη από κείσζε θαη ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά 16,63%. 

Βειηίσζε αλακέλεηαη ζηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο θαζώο νη βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο κεηώλνληαη. 

 

4.5.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ 

Α.Δ.Β.Δ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ 

εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο 

θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ 
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ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 19-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΔΒΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0291 -0,0571 0,0032 -0,0285 -0,0382 -0,0094 

ROA ΜΦ 0,0141 -0,0342 0,0018 -0,0170 -0,0235 -0,0059 

P/E κεηά θόξσλ 17,4872 - 49,3410 - - - 

P/BV 0,5081 0,5417 0,1587 0,0979 0,2078 0,1410 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1275 0,0246 0,1098 0,1013 0,0861 0,0920 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0136 -0,0596 0,0034 -0,0312 -0,0484 -0,0586 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,0670 2,2757 2,9032 1,8204 2,0318 2,0638 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,5074 1,7356 2,3420 1,3622 1,4316 1,4838 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,5142 0,4020 0,4304 0,4031 0,3852 0,3772 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0862 0,0216 - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
1,0402 0,5731 0,5311 0,5439 0,4856 0,1000 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,9447 1,4878 1,3232 1,4808 1,5961 1,6508 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,2373 0,5653 0,1702 0,1074 0,2631 0,8781 

 

 Γηα ην 2008 : Τςειόηεξνη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνληαη νη δείθηεο 

απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ. Δπίζεο, νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο 

P/E, P/BV, C/S θαη ε κεξηζκαηηθή απόδνζε εκθαλίδνληαη ειθπζηηθνί, ελώ ηόζν ε 

άκεζε όζν θαη ε γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο είλαη θαιή. Σέινο, ην κέγεζνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κεηώλεη ηα μέλα θεθάιαηα θαη επνκέλσο ηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο. 

 Γηα ην 2009 : Με δεκίεο παξνπζηάδεηαη ε εηαηξεία, αιιά ε γεληθόηεξε πησηηθή 

εηθόλα ηνπ θιάδνπ ηηο επηηξέπεη λα δηαηεξεί ηελ πιεηνςεθία ησλ αξηζκνδεηθηώλ 

ηεο πςειόηεξα από ηνλ κέζν όξν. Σέινο, ειαθξώο θάησ από ηα επίπεδα ηνπ 

θιάδνπ εκθαλίδεηαη ε γεληθή ηεο ξεπζηόηεηα ρσξίο όκσο απηό λα ζεσξείηαη 

αξλεηηθό ζηνηρείν. 

 

 Γηα ην 2010 : Θεηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο θαζώο ζεκείσζε 

θέξδε ην έηνο απηό. Καιή ραξαθηεξίδεηαη ε εηθόλα γηα ηνπ δείθηεο απόδνζεο 

(ROE, ROA) όπσο θαη γηα ηνπο δείθηεο ξεπζηόηεηαο. Σέινο, ζε ρακειόηεξν 

ζεκείν από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ εκθαλίδεηαη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα 

θεθάιαηα γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη ηελ αύμεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ 

κείσζε ησλ ηδίσλ. 
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 Γηα ην 2011 : Παξακέλνπλ νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ζε 

θαιύηεξα επίπεδα από απηνύο ηνπ θιάδνπ παξόηη εκθαλίδεη δεκίεο ην έηνο απηό. 

Καιή ζεσξείηαη ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο ηόζν ε άκεζε όζν θαη ε γεληθή ηεο, 

ελώ βειηίσζε παξνπζηάδεη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θαζώο κεηώλεηαη 

ν όγθνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ. 

 

 Γηα ην 2012 : Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη θαη ην έηνο απηό θαιύηεξνπο αξηζκνδείθηεο 

από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ κε ηελ πιεηνςεθία απηώλ λα βξίζθνληαη πάλσ από 

ην επίπεδα ηνπ θιάδνπ. Ζ ξεπζηόηεηα θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε ζεσξείηαη 

θαιή ελώ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θπθινθνξηαθή ηεο ηαρύηεηα. Ωζηόζν, νη 

δεκίεο ηεο εηαηξείαο νδεγνύλ θάπνηνπο δείθηεο ζε αξλεηηθά λνύκεξα, αιιά ε 

γεληθόηεξε θξίζε ηνπ θιάδνπ ηνπο θάλεη απνδεθηνύο. 

 Γηα ην 2013 : Καη ην έηνο απηό βιέπνπκε κηα θαιή εηθόλα γηα ηελ εηαηξεία ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδν. ε γεληθέο γξακκέο, νη δεκίεο πνπ εκθαλίδεη νδεγνύλ 

ηνπο δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ελεξγεηηθνύ θαζώο θαη απηνύο ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε αξλεηηθέο ηηκέο. Ωζηόζν, ηόζν ε ξεπζηόηεηα ηεο όζν θαη 

ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε παξακέλνπλ ζε θαιό επίπεδν. 

 

 

4.6 ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 

 

4.6.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΔΛΒΑΛ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ έιαζε αινπκηλίνπ, παξάγνληαο κηα 

ζεηξά δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντόλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη από foilstock αινπκηλίνπ, θαη 

εηδηθά θξάκαηα γηα ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, κέρξη ηαηλίεο θαη θύιια αινπκηλίνπ 

γηα θνπηηά αλαςπθηηθώλ θαη θνλζέξβεο ηξνθίκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

ζαξάληα ρξόλσλ, ε εηαηξία αλαπηύρζεθε από κηα κεζαίνπ κεγέζνπο, πεξηθεξεηαθή 

βηνκεραλία ζε παγθόζκηα δύλακε ζηνλ θιάδν ηεο. Απνηειεί ηελ κόλε ειιεληθή 

βηνκεραλία παξαγσγήο πξντόλησλ έιαζεο, ε νπνία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε δηεζλώο, 

ηόζν γηα ηα πςειήο πνηόηεηαο πξντόληα  όζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο. Δμάγεη ζε 

πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο ζε πέληε επείξνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη: Ζ.Π.Α., Δ.Δ., 
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Κίλα, Ηαπσλία, Απζηξαιία, ηγθαπνύξε, Σατβάλ, Μέζε Αλαηνιή θ.ι.π. Σν 

απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ αλέξρεηαη ζε 717 θαη 2090 

άηνκα αληίζηνηρα. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 37.230.244,5 € δηαηξνύκελν ζε 

124.100.815 θνηλέο αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 € έθαζηε. Όιεο νη 

κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά Αμηώλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ζηελ θαηεγνξία ηεο Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο. Σν 

68,53% αλήθεη ζηελ εηαηξεία ΒΗΟΥΑΛΚΟ ελώ ην ππόινηπν αλήθεη ζε δηάθνξνπο 

κηθξόηεξνπο κεηόρνπο. 

 

4.6.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

 

Πίνακαρ 20-ΔΛΒΑΛ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ -1.220.000 -2.357.000 9.488.000 16.822.000 16.065.760 -6.547.390 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 465.885.000 478.661.000 487.269.000 499.904.000 516.054.852 507.443.941 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 108.589.137 209.689.368 127.311.402 148.529.969 234.652.388 215.930.123 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 541.004.000 408.104.000 596.952.000 687.226.000 697.173.332 170.009.779 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ -674.000 8.931.000 23.038.000 37.391.000 30.068.799 7.309.864 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,73 3,83 3,90 4,01 4,13 4,07 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 226.734.000 214.201.000 256.286.000 265.603.000 241.008.039 256.021.649 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 124.815.100 124.815.100 124.815.100 124.815.100 124.815.100 124.815.100 

ΣΙΜΗ 31/12 0,87 1,68 1,02 1,19 1,88 1,73 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 692.619.000 692.861.000 743.555.000 765.508.000 757.062.841 763.465.590 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 436.725.000 446.070.000 453.951.000 472.321.000 475.698.610 473.342.182 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 102.531.000 103.136.000 128.461.000 164.238.000 159.096.448 178.017.971 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 110.419.000 119.360.000 145.237.000 148.757.000 158.039.040 152.539.000 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 6.205.041 - - - - - 

 

4.6.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 

ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, 
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νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 21-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΛΒΑΛ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -93,20% 502,55% 77,30% -4,50% 

ΠΩΛΖΔΗ -24,57% 46,27% 15,12% 1,45% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -5,53% 19,65% 3,64% -9,26% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 0,03% 7,32% 2,95% -1,10% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 0,59% 24,55% 27,85% -3,13% 

 

 Γηα ην 2009 : Παξαηεξνύκε αύμεζε ησλ δεκηώλ ζε ζρέζε κε ην 2008, ελώ 

κεηώζεθαλ όπσο βιέπνπκε νη ζπλνιηθέο ηεο πσιήζεηο (-24,57%).  

 

 Γηα ην 2010 : εκαληηθά θέξδε γηα ηελ εηαηξεία κε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 46,27%. Αύμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

ηεο (24,55%). 

 

 Γηα ην 2011 : Τςειά θέξδε θαη ην έηνο απηό γηα ηελ εηαηξεία θαη παξάιιειε 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 15,12%. Ωζηόζν, βιέπνπκε όηη ε αύμεζε ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θαη ην έηνο απηό, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2012 : Μηα ειάρηζηε κείσζε εκθαλίδεηαη γηα ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο (-

4,5%) ελώ ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο παξακέλνπλ πεξίπνπ 

ζηα ίδηα επίπεδα. 

 

4.6.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΔΛΒΑΛ 

Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη 

θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο 

δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε 

αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 
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Πίνακαρ 22-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΔΛΒΑΛ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ -0,0026 -0,0049 0,0195 0,0337 0,0311 -0,0129 

ROA ΜΦ -0,0018 -0,0034 0,0128 0,0220 0,0212 -0,0086 

P/E κεηά θόξσλ - - 13,4181 8,8295 14,6057 - 

P/BV 0,2331 0,4381 0,2613 0,2971 0,4547 0,4255 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο -0,0012 0,0219 0,0386 0,0544 0,0431 0,0430 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
-0,0023 -0,0058 0,0159 0,0245 0,0230 -0,0385 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,4958 2,3929 2,2544 1,7851 1,7685 1,6297 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,4188 1,2356 1,1238 0,8794 0,7752 0,7729 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,3274 0,3092 0,3447 0,3470 0,3183 0,3353 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0571 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,7811 0,5890 0,8028 0,8977 0,9209 0,2227 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 2,0548 2,2346 1,9013 1,8821 2,1412 1,9820 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,2007 0,5138 0,2133 0,2161 0,3366 1,2701 

 

 Γηα ην 2008 : Λόγσ ησλ δεκηώλ ηεο εηαηξείαο νη αξηζκνδείθηεο απόδνζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ παξακέλνπλ αξλεηηθνί. Κάηη ηέηνην δίλεη κηα 

πξνβιεκαηηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθύπηεη ζπλήζσο από ππεξεπέλδπζε 

θεθαιαίσλ, ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή ή ρακειή παξαγσγηθόηεηα. Ωζηόζν, 

δηαζέηεη θαιή ξεπζηόηεηα θαη δηαηεξεί ζσζηή αλαινγία ηδίσλ πξνο μέλα 

θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Γηα ην 2009 : Εεκίεο εκθαλίδεη θαη ην έηνο απηό ε εηαηξεία κε απνηέιεζκα νη 

δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη ν 

ρξεκαηηζηεξηαθόο P/E λα παξακέλνπλ αξλεηηθνί. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

αξηζκνδείθηεο ηεο βξίζθνληαη πάλσ από ηνλ κέζν όξν κε ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα 

κόλν λα κεηώλεηαη ειάρηζηα θάησ από ηελ ηηκή ηνπ θιάδνπ (1,23<1,47). 

 

 Γηα ην 2010 : εκαληηθά θέξδε πεηπραίλεη ε εηαηξεία ην έηνο απηό κε απνηέιεζκα 

νη δείθηεο απόδνζεο ηεο λα είλαη ζεηηθνί (αξλεηηθνί γηα ηνλ θιάδν). Λόγσ 

αύμεζεο ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο βιέπνπκε όηη ε άκεζε ηεο 

ξεπζηόηεηα κεηώλεηαη θη άιιν θαη βξίζθεηαη θάησ από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ 

(1,1238<1,15). Ο ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο P/E (13,4) καο δείρλεη όηη ε κεηνρήο 

ηεο εηαηξείαο είλαη ππνηηκεκέλε ζρεηηθά θαη έρεη πξννπηηθέο γηα λα απμεζεί, ελώ 
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παξάιιεια ε εηαηξεία δείρλεη λα αμηνπνηεί ζσζηά ην ελεξγεηηθό ηεο ώζηε λα 

παξάγεη πσιήζεηο (0,8997). 

 

 Γηα ην 2011 : πλερίδεη ηελ ζεηηθή ηεο πνξεία ε εηαηξεία θαζώο πεηπραίλεη πςειά 

θέξδε θαη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Λόγσ ηεο θαθήο εηθόλαο ηνπ θιάδνπ ην 2012, ε 

εηαηξεία παξνπζηάδεη κηα πνιύ θαιή εηθόλα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

αξηζκνδείθηεο. Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν δείθηεο P/E, νπνίνο καο δείρλεη όηη 

ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη θαιή επηινγή ε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή, ελώ ηόζν από 

άπνςε ξεπζηόηεηαο αιιά θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θαιό 

επίπεδν. 

 

 Γηα ην 2012 : Από ηηο ιίγεο θεξδνθόξεο εηαηξείεο θαη ην έηνο απηό. Γείρλεη 

αξθεηά απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν ησλ ππόινηπσλ εηαηξεηώλ, ελώ 

παξάιιεια δηαζέηεη θαη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο. ηα ίδηα επίπεδα βξίζθνληαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο ηεο 

P/E θαη P/BV, κε απνηέιεζκα ε κεηνρή ηεο λα ζεσξείηαη θαιή επηινγή. 

 

 Γηα ην 2013 : Βιέπνπκε όηη ζην πξώην ηξίκελν παξόηη παξνπζηάδεη κηα θαιή 

εηθόλα κε βάζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο, ε άκεζε ηεο ξεπζηόηεηα 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα (0,7729<0,91). Ωζηόζν, θακία ηηκή από απηέο δελ 

απνηειεί θίλδπλν γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο κεηνρήο ηεο. 

 

 

4.7 ΔΣΔΜ Α.Δ. 

 

4.7.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΔΣΔΜ ηδξύζεθε σο Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.) ην 1971 θαη ην 

1994 έρνπκε ηελ εηζαγσγή  ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Απνηειεί κία 

πξσηνπόξα εηαηξεία δηέιαζεο αινπκηλίνπ πνπ θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ πην πνιιά 

ππνζρόκελσλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε. Ζ ΔΣΔΜ Α.Δ.  είλαη ε πξώηε εηαηξεία 

ζρεδηαζκνύ θαη παξαγσγήο νινθιεξσκέλσλ αξρηηεθηνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη πξνθίι 

αινπκηλίνπ γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη δύν εγθαηαζηάζεηο 
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παξαγσγήο, ζηελ Αζήλα (Διιάδα) θαη ζηε όθηα (Βνπιγαξία), θαη εηήζηα 

δπλακηθόηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 40.000 ηόλνπο. Με ζπλερείο θαηλνηνκίεο θαη 

επελδύζεηο ζε εμνπιηζκό θαη πξνζσπηθό, ε ΔΣΔΜ είλαη κία δηεζλήο εηαηξεία κε 

εμαγσγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 70% ηεο παξαγσγήο ηεο θαη παξνπζία ζε πεξηζζόηεξεο 

από 20 ρώξεο. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εηαηξεία αγγίδεη 

ηα 152 άηνκα ελώ ηα 575 γηα ηνλ όκηιν. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 9.302.855 δηαηξνύκελν ζε 

30.009.210 θνηλέο αλώλπµεο µεηνρέο αμίαο 0,31 έθαζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη 

εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, 

ζηελ θαηεγνξία Μηθξήο θαη Μεζαίαο Κεθαιαηνπνίεζεο. Ζ ΔΛΒΑΛ θαηέρεη ην 

70,78% κε 21.240.519 κεηνρέο ελώ ην ππόινηπν 29,22% αλήθεη ζε άιινπο 

κηθξνκεηόρνπο. 

 

4.7.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 23-ΔΣΔΜ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ -17.262.000 -10.880.000 -13.731.000 -8.607.000 -7.282.874 -2.598.325 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 65.294.000 54.366.000 40.587.000 32.029.000 24.768.290 22.024.204 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 18.605.710 20.406.263 10.203.131 6.602.026 15.814.854 10.803.316 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 101.193.000 53.379.000 51.465.000 46.137.000 41.885.239 5.457.249 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 2.133.000 9.687.000 7.235.000 5.282.000 4.446.861 241.814 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,18 1,81 1,35 1,07 0,83 0,73 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 112.402.000 85.293.000 79.600.000 69.127.000 64.323.656 63.299.011 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 30.009.210 30.009.210 30.009.210 30.009.210 30.009.210 30.009.210 

ΣΙΜΗ 31/12 0,62 0,68 0,34 0,22 0,53 0,36 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 177.696.000 139.659.000 120.186.000 101.156.000 89.091.946 85.323.215 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100.884.000 91.894.000 77.899.000 61.490.000 57.283.639 56.510.762 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 49.657.000 48.156.000 55.490.000 49.705.000 49.329.127 57.911.233 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 28.422.000 13.399.000 15.656.000 13.475.000 10.882.162 12.326.809 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 750.229 - - - - - 
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4.7.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΔΣΔΜ Α.Δ. 

ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, 

νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 24-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΣΔΜ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 36,97% -26,20% 37,32% 15,38% 

ΠΩΛΖΔΗ -47,25% -3,59% -10,35% -9,22% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -24,12% -6,67% -13,16% -6,95% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -21,41% -13,94% -15,83% -11,93% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -3,02% 15,23% -10,43% -0,76% 

 

 Γηα ην 2009 : Μεησκέλεο δεκίεο γηα ηελ εηαηξεία θαηά 36,97% παξαηεξνύληαη ην 

έηνο απηό, ελώ παξάιιεια κεηώλνληαη θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο. Ωζηόζν, νη 

κεηώζεηο ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά 47,25% απνηειεί έλα θίλδπλν γηα ηελ ίδηα. 

 

 Γηα ην 2010 : Αύμεζε ησλ δεκηώλ θαηά 26,20% βιέπνπκε από ηνλ πίλαθα 

γεγνλόο ην νπνίν καδί κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ δεκηνπξγνύλ κηα άζρεκε 

εηθόλα γηα ηελ εηαηξεία. 

 

 Γηα ην 2011 : Με δεκίεο θιείλεη θαη ην 2011 ε εηαηξεία, νη νπνίεο είλαη ειαθξά 

κηθξόηεξεο από ην πξνεγνύκελν έηνο. Υάλεη θαη άιιν κεξίδην από ηελ αγνξά, 

θαζώο νη πσιήζεηο ηεο ππνρσξνύλ θαηά 10,35% γηα ηξίηε ρξνληά. 

 

 Γηα ην 2012 : Μεηώλνληαη θη άιιν νη δεκίεο ηεο εηαηξείαο ην έηνο απηό, αιιά ε 

ζπλερόκελε κείσζε ησλ πσιήζεσλ (-9,22%) δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην κέιινλ 

ηεο. 

 

4.7.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΔΣΔΜ Α.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό 

ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ 
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ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν 

κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ 

πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 25-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΔΣΔΜ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ -0,2644 -0,2001 -0,3383 -0,2687 -0,2940 -0,1180 

ROA ΜΦ -0,0971 -0,0779 -0,1142 -0,0851 -0,0817 -0,0305 

P/E κεηά θόξσλ - - - - - - 

P/BV 0,2850 0,3753 0,2514 0,2061 0,6385 0,4905 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,0211 0,1815 0,1406 0,1145 0,1062 0,0443 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
-0,1706 -0,2038 -0,2668 -0,1866 -0,1739 -0,4761 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 1,5469 0,9919 0,7621 0,7980 0,6448 0,4975 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,9745 0,7136 0,4799 0,5269 0,4242 0,2847 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,6326 0,6107 0,6623 0,6834 0,7220 0,7419 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0403 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,5695 0,3822 0,4282 0,4561 0,4701 0,0640 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,5809 0,6374 0,5099 0,4633 0,3851 0,3479 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,1839 0,3823 0,1983 0,1431 0,3776 1,9796 

 

 Γηα ην 2008 : Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη πςειέο δεκίεο ην έηνο απηό κε απνηέιεζκα 

ηόζν νη δείθηεο απόδνζεο ROE θαη ROA (-0,26 θαη -0,09) όζν θαη ν δείθηεο P/E 

λα είλαη αξλεηηθνί. Δπίζεο, παξνπζηάδεη κηα όρη θαιή εηθόλα από άπνςε 

ξεπζηόηεηαο, ελώ ε είζνδνο μέλσλ θεθαιαίσλ δηνγθώλεη ηελ δαλεηαθή ηεο 

επηβάξπλζε θαη παξάιιεια κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα 

θεθάιαηα.  

 

 Γηα ην 2009 : Παξακέλεη ε πξνβιεκαηηθή εηθόλα ηεο εηαηξεία θαη ην έηνο απηό κε 

πςειέο δεκίεο. ρεδόλ όινη νη αξηζκνδείθηεο παξακέλνπλ θάησ από ηνλ κέζν όξν 

ηνπ θιάδνπ θαη ε εηαηξεία δείρλεη λα αληηκεησπίδεη πξόβιεκα κε ηελ ξεπζηόηεηα 

ηεο αιιά θαη κε ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Αξθεηά ρακεινί εκθαλίδνληαη όινη νη δείθηεο γηα ηελ εηαηξεία ην 

έηνο απηό. Σα πξνβιήκαηα ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο θαη ηεο δαλεηαθήο ηεο 

επηβάξπλζεο δείρλνπλ λα παξακέλνπλ, ελώ ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλσλ παξακέλεη 

ηδηαίηεξα ρακειόο γεγνλόο πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο πηζησηέο ηεο. Σέινο, από ηελ 
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θπθινθνξηαθή ηεο ηαρύηεηα βιέπνπκε όηη δελ πθίζηαηαη ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ ώζηε λα παξαρζνύλ πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο. 

 

 Γηα ην 2011 : Όπσο παξαηεξνύκε δελ ππάξρεη θακία βειηίσζε ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο, ελώ γηα άιιε κηα ρξνληά ζεκεηώλεη ζεκαληηθέο 

δεκίεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξακέλνπλ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηόηεηαο θαη δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2012 : πλερίδεη θαη ην έηνο απηό λα βξίζθεηαη πνιύ ρακειά ε εηαηξεία ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. Γείρλεη όηη ε γεληθόηεξε 

θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαη ηνπ θιάδνπ ηελ έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά. Ζ εηθόλα ηεο όζνλ αθνξά ηελ ξεπζηόηεηα θαη ηελ 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε είλαη ρεηξόηεξε, γεγνλόο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ην 

κέιινλ ηεο. 

 

 Γηα ην 2013 : Γείρλεη θάπνηα κηθξά ζεκάδηα βειηίσζεο ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2013 αιιά νη ηηκέο ησλ πεξηζζόηεξσλ αξηζκνδεηθηώλ απέρνπλ αξθεηά από ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ.  

 

 

4.8 AΦΟΗ KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. 

 

4.8.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

H εηαηξεία Αθνί KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη 

δπλακηθόηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξίαο 

θαη επεμεξγαζίαο πξντόλησλ ηδήξνπ & Xάιπβα. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο 

μεθηλνύλ ην 1952 ζηελ Αζήλα. Σν 1984 αιιάδεη λνκηθή κνξθή θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

Αλώλπκε Δηαηξία θαη ην 2000 ζε ζπλέρεηα κηαο ηαρύηαηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο, νη 

κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ κε παξάιιειε 

αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ. Μέξνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληινύληαη, 

αμηνπνηνύληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο εμαγνξά ηεο 

εηαηξείαο «NΑΠOΛΔΩΝ ΡOΤO Α.Δ.». Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο 
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πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ζηε 

θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο (Πξώηεο ύιεο – Υάιπβαο). Ο 

αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ γηα 

ηελ Δηαηξία 88 άηνκα. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 21.224.340 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ, δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην Υ.Α.Α., νλνκαζηηθήο αμίαο 0,42 

επξώ ε θάζε κία. Σν ύςνο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε 

8.914.223 επξώ. Σε κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε έρεη σο εμήο. Απνηειείηαη από ηνλ θ. 

Βαζίιεην Κνξδέιιν κε πνζνζηό 30,824% θαη 6.542.112 κεηνρέο, ηνλ Κσλ/λν 

Κνξδέιιν κε πνζνζηό 25,966% θαη 5.511.060 κεηνρέο θαζώο θαη ηνλ Αληώλην 

Κνξδέιιν κε 5.202.450 κεηνρέο (24,512%). Οη ππόινηπνη κέηνρνη θαηέρνπλ πνζνζηό 

κηθξόηεξν ηνπ 5%. 

 

4.8.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 26-ΑΦΟΗ ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 2.028.218 -2.987.109 -696.756 -1.408.567 -1.408.567 -614.964 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 29.273.241 26.286.132 25.589.376 24.180.809 21.870.926 21.886.149 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 12.522.361 8.489.736 6.791.789 5.475.880 7.513.416 6.239.956 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 84.741.025 50.774.901 39.103.489 35.774.600 35.774.600 6.986.213 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 12.952.793 2.935.467 4.607.467 4.036.407 4.036.407 778.478 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,38 1,24 1,21 1,14 1,03 1,03 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 69.230.676 68.224.937 61.913.400 53.777.718 46.923.320 44.242.021 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 21.224.340 21.224.340 21.224.340 21.224.340 21.224.340 21.224.340 

ΣΙΜΗ 31/12 0,59 0,40 0,32 0,26 0,35 0,29 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 98.503.917 94.511.069 87.502.776 77.958.527 68.794.246 66.128.170 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 25.936.202 26.731.726 26.158.228 25.585.474 26.575.979 27.014.503 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 53.632.227 52.930.751 47.787.807 36.045.185 32.394.488 30.033.819 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 20.435.825 10.988.879 9.068.616 8.156.024 10.789.797 9.868.982 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 636.730 - - - - - 
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4.8.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο Αθνί 

KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο 

είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 27-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -247,28% 76,67% -102,16% 0,00% 

ΠΩΛΖΔΗ -40,08% -22,99% -8,51% 0,00% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -1,45% -9,25% -13,14% -12,75% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -4,05% -7,42% -10,91% -11,76% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -1,31% -9,72% -24,57% -10,13% 

 

 Γηα ην 2009 : εκαληηθή κείσζε ησλ θεξδώλ θαζώο ε εηαηξεία εκθαλίδεη πιένλ 

δεκία ελώ όπσο βιέπνπκε κεηώλνληαη θαη νη πσιήζεηο ηεο ζεκαληηθά (-40,08%). 

 

 Γηα ην 2010 : πλερίδεη λα εκθαλίδεη δεκίεο ε εηαηξεία αιιά κεησκέλεο ζε 

ζεκαληηθό βαζκό. Μείσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο θαη ην έηνο απηό. 

 

 Γηα ην 2011 : Απμάλνληαη νη δεκίεο ηεο ην έηνο απηό θαηά 102,16%. εκαληηθό 

ζηνηρείν σζηόζν είλαη νη κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο θαηά 13,14% 

θαη θαηά 24,57% ησλ βξαρππξόζεζκσλ. 

 

 Γηα ην 2012 : ρεδόλ ζηαζεξέο παξνπζηάδνληαη νη δεκίεο θαη νη πσιήζεηο ηεο ζε 

ζρέζε κε ην 2011. Ωζηόζν βιέπνπκε όηη πεξίπνπ 10-12% κεηώλνληαη εθ λένπ νη 

ππνρξεώζεηο ηεο. 

 

4.8.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο Αθνί 

KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο 

όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ 

αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ 

νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 
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εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 28-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ ΑΔΒΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0693 -0,1136 -0,0272 -0,0583 -0,0644 -0,0281 

ROA ΜΦ 0,0206 -0,0316 -0,0080 -0,0181 -0,0205 -0,0093 

P/E κεηά θόξσλ 6,1741 - - - - - 

P/BV 0,4278 0,3230 0,2654 0,2265 0,3435 0,2851 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1529 0,0578 0,1178 0,1128 0,1128 0,1114 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0239 -0,0588 -0,0178 -0,0394 -0,0394 -0,0880 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 1,3531 1,2805 1,2837 1,4530 1,3033 1,3023 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,9720 1,0729 1,0939 1,2267 0,9702 0,9737 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,7028 0,7219 0,7076 0,6898 0,6821 0,6690 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0508 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,8603 0,5372 0,4469 0,4589 0,5200 0,1056 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,4228 0,3853 0,4133 0,4496 0,4661 0,4947 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,1478 0,1672 0,1737 0,1531 0,2100 0,8932 

 

 Γηα ην 2008 : Απνηειεζκαηηθή εκθαλίδεηαη ε εηαηξεία ην 2008 κε δείθηεο ROE 

θαη ROA πςειόηεξνπο από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ (0,0693>0,02 θαη 

0,02>0,01). Δπίζεο, θαιέο πξννπηηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο καο δίλεη ν 

αξηζκνδείθηεο P/E. Ωζηόζν, είλαη εκθαλέο ην γεγνλόο όηη ην επίπεδν ξεπζηόηεηαο 

ηεο εηαηξείαο είλαη ρακειό θαη παξάιιεια ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε πςειόηεξε 

από απηή ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2009 : Παξόηη εκθαλίδεη δεκίεο νη αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

παξακέλνπλ θνληά ζηνλ κέζν όξν. Ωζηόζν, πξνβιεκαηίδεη αξθεηά ε εηθόλα ηεο 

θαζώο ε ξεπζηόηεηα ηεο είλαη ρακειή, ελώ παξάιιεια ε δαλεηαθή ηεο 

επηβάξπλζε παξακέλεη πςειή. Δπίζεο βιέπνπκε όηη ε αλαινγία ηδίσλ πξνο μέλσλ 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Γηα ην 2010 : Ο δείθηεο ROA θαη ROE παξόηη αξλεηηθνί βξίζθνληαη πάλσ από ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ θιάδνπ. Ηδηαίηεξα ρακεινί νη δείθηεο ξεπζηόηεηαο, ηδίσλ 

πξνο μέλα θεθάιαηα, θεθαιαηνπνίεζεο πξνο πσιήζεηο ελώ παξακέλεη πςειόο 

απηόο ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. 
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 Γηα ην 2011 : Βειηηώλεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο κε ηνλ ROE θαη ηνλ ROA λα 

παξακέλνπλ αξλεηηθνί αιιά κεγαιύηεξνη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, 

ε εηαηξεία δηαηεξεί κηα θαιή ξεπζηόηεηα θαη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο. Ωζηόζν, ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θαη απηόο ηεο 

δαλεηαθήο ηεο επηβάξπλζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί. 

 

 Γηα ην 2012 : Οη δείθηεο απόδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνύ 

παξακέλνπλ αξλεηηθνί αιιά θαη πάιη κεγαιύηεξνη από ηνλ θιάδν (-0,06>-0,11 

θαη -0,02>-0,05 αληίζηνηρα), σο απνηέιεζκα ηεο θαθήο εηθόλαο ηνπ θιάδνπ. 

Βιέπνπκε όηη δηαηεξεί κηα ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα αιιά θαη κέζσ ηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνύ όηη πιένλ αμηνπνηεί θαιύηεξα ην 

ελεξγεηηθό ηεο γηα λα παξάγεη πσιήζεηο (0,52>0,48). 

 

 Γηα ην 2013 : Παξόκνηα εηθόλα εκθαλίδεη θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013, όπνπ νη 

ROE θαη ROA είλαη θαη πάιη αξλεηηθνί αιιά θνληά ζηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. 

Γηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα (άκεζε θαη γεληθή), ελώ βιέπνπκε όηη 

ζπλερίδεη λα αμηνπνηεί απνδνηηθόηεξα ην ελεξγεηηθό ηεο ώζηε λα απμάλεη ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

 

 

4.9 Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ. 

 

4.9.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Σν 1948 έρνπκε ηελ ίδξπζε ηεο αλσλύκνπ εηαηξίαο  Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία ζρνηληώλ, ζπξκαηόζρνηλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

ησλ. Ζ Δηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ. ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ Αζελώλ πξαγκαηνπνηείηαη ην 1972. Με ζπλερείο επεθηάζεηο ζε θηίξηα θαη 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, κέζσ δηαδνρηθώλ επελδπηηθώλ θαη εθζπγρξνληζηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, παξακέλνπζα πάληα 

επίθαηξε θαη πξσηνπόξνο ζην ρώξν ηεο. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο 

πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ζηε 



55 

 

θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο (Πξώηεο ύιεο – Υάιπβαο). Ζ 

εηαηξεία απαζρνιεί ζήκεξα 43 άηνκα σο πξνζσπηθό. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ αλέξρεηαη ζε επξώ 

επηά εθαηνκκύξηα είθνζη ηξείο ρηιηάδεο εβδνκήληα νθηώ επξώ θαη δύν ιεπηά 

(7.023.078,02) δηαηξνύκελν ζε δέθα εθαηνκκύξηα ηεηξαθόζηεο νγδόληα δύν ρηιηάδεο 

δηαθόζηεο έμε (10.482.206) αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εμήληα επηά ιεπηώλ 

(0,67) ε θάζε κία, από ηηο νπνίεο νθηώ εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο είθνζη κία ρηιηάδεο 

εμαθόζηεο νγδόληα δύν (8.321.682) θνηλέο κεηνρέο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δύν 

εθαηνκκύξηα εθαηόλ εμήληα ρηιηάδεο πεληαθόζηεο είθνζη ηέζζεξηο (2.160.524) 

πξνλνκηνύρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζην ζύλνιν ηνπο 

είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελώλ. Ζ κεηνρηθή ηεο ζύλζεζε έρεη σο εμήο. Ζ θα Λεβεληέξε Λεηώ θαηέρεη 

1.538.656 κεηνρέο (19,03 %), ε θα Λεβεληέξε Λήδα 1.000.000 κεηνρέο (12,01 %), ε 

θα Λεβεληέξε Αξεηή 962.000 κεηνρέο, ε θα Καιακάθε Αγγειηθή 426.765 κεηνρέο 

(5,128 %) θαη ν θ. Κσλζηαληαθάηνο Γεκήηξηνο 416.241 κεηνρέο (5,002 %). Οη 

ππόινηπνη κέηνρνη θαηέρνπλ πνζνζηό θαηώηεξνπ ηνπ 5%. 

 

4.9.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 29-Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 201.483 -970.284 -1.095.841 -1.191.874 -1.114.870 -262.294 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15.011.803 14.041.565 12.945.636 11.753.691 10.638.827 10.376.524 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 6.289.324 6.708.612 5.870.035 3.658.290 3.354.306 3.039.840 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 8.654.188 5.386.715 4.248.442 3.698.872 3.377.710 429.460 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 1.477.374 805.927 310.865 44.879 -357.282 19.668 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,43 1,34 1,24 1,12 1,01 0,99 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 2.312.641 1.550.532 3.001.795 2.313.628 1.336.794 1.500.083 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 10.482.206 10.482.206 10.482.206 10.482.206 10.482.206 10.482.206 

ΣΙΜΗ 31/12 0,60 0,64 0,56 0,35 0,32 0,29 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 17.324.444 15.592.097 15.947.431 14.067.319 11.975.621 11.876.607 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 8.890.472 8.787.888 8.746.853 8.727.894 8.725.815 8.700.129 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1.365.485 605.154 1.995.756 1.332.257 646.143 746.764 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 4.278.527 3.632.255 5.118.939 4.036.273 2.091.174 2.247.343 
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ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ - - - - - - 

 

4.9.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο Αθνί 

Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη 

ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 30-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -581,57% -12,94% -8,76% 6,46% 

ΠΩΛΖΔΗ -37,76% -21,13% -12,94% -8,68% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -32,95% 93,60% -22,93% -42,22% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -10,00% 2,28% -11,79% -14,87% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -55,68% 229,79% -33,25% -51,50% 

 

 Γηα ην 2009 : Με ζεκαληηθέο δεκίεο βιέπνπκε όηη θιείλεη ην 2009 γηα ηελ 

εηαηξεία, ελώ ζεκαληηθά κεηώλεηαη θαη ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο. Δπίζεο ζεκαληηθά 

κεηώλνληαη θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο θάηη ην νπνίν απμάλεη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2010 : Μηθξή αύμεζε παξαηεξείηαη ζηηο δεκηέο ηεο εηαηξείαο, ελώ 

ζπλερίδνληαη λα κεηώλνληαη νη πσιήζεηο ηεο (-21,13%). Παξαηεξείηαη πςειή 

αύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο (93,6%) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

(229,79%). 

 

 Γηα ην 2011 : πλερίδεη ε αύμεζε ησλ δεκηώλ θαη ην έηνο απηό, ελώ θάηη αλάινγν 

ζπκβαίλεη ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο ν νπνίνο κεηώλεηαη θαηά 12,94%. εκαληηθή 

κείσζε δέρνληαη θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο. 

 

 Γηα ην 2012 : Μείσζε ησλ δεκηώλ ζε ζρέζε κε ην 2011 παξαηεξείηαη γηα ην 2012. 

Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ειάηησζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ζε ζεκαληηθό 

πνζνζηό (42,22%). 
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4.9.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο 

Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο 

όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ 

αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ 

νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 31-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0134 -0,0691 -0,0846 -0,1014 -0,1048 -0,0253 

ROA ΜΦ 0,0116 -0,0622 -0,0687 -0,0847 -0,0931 -0,0221 

P/E κεηά θόξσλ 31,2152 - - - - - 

P/BV 0,4190 0,4778 0,4534 0,3112 0,3153 0,2930 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1707 0,1496 0,0732 0,0121 -0,1058 0,0458 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0233 -0,1801 -0,2579 -0,3222 -0,3301 -0,6108 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 6,1765 11,2438 3,6079 4,0078 5,0295 4,2537 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 3,0432 5,2416 1,0430 0,9782 1,7932 1,2442 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,1335 0,0994 0,1882 0,1645 0,1116 0,1263 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε - - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,4995 0,3455 0,2664 0,2629 0,2820 0,0362 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 6,4912 9,0560 4,3126 5,0802 7,9585 6,9173 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,7267 1,2454 1,3817 0,9890 0,9931 7,0783 

 

 Γηα ην 2008 :  Ηθαλνπνηεηηθνί ραξαθηεξίδνληαη νη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο εηαηξείαο ην 2008, ελώ ζε πνιύ θαιό επίπεδν όπσο βιέπνπκε θπκαίλεηαη ε 

ξεπζηόηεηα ηεο. Υακειή είλαη ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ θαζώο θαη ε δαλεηαθή 

ηεο επηβάξπλζε έλαληη ηνπ θιάδνπ (0,13<0,51).  

 

 Γηα ην 2009 : Οη δεκίεο ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγνύλ αξθεηνύο αξλεηηθνύο δείθηεο, 

αιιά ε γεληθόηεξε εηθόλα ηνπ θιάδνπ καο νδεγεί ζην λα ηηο ραξαθηεξίζνπκε σο 

ηθαλνπνηεηηθέο. Αξθεηά πςειή ξεπζηόηεηα παξνπζηάδεη θαη ην έηνο απηό (11,24) 

ελώ θαη ν ιόγνο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα είλαη ηδηαίηεξα πςειόο (6,49) γεγνλόο 

πνπ δίλεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο ηεο. 
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 Γηα ην 2010 : Παξακέλνπλ νη πεξηζζόηεξνη δείθηεο θνληά ζηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθόλα πάληα ζε ζρέζε κε ηνλ 

θιάδν. Ωζηόζν, ε αύμεζε ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο επεξεάδνπλ 

θάπσο ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο (1,04<1,15). Υακειή επίζεο παξακέλεη θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : ε πνιύ θαιό επίπεδν βξίζθεηαη ε ξεπζηόηεηα θαη ε δαλεηαθή 

επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ πξνεγνύκελνπ είλαη θαη ν πςειόο 

δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα. 

 

 Γηα ην 2012 : Ωο κε απνηειεζκαηηθή ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί ε εηαηξεία, 

θαζώο εθηόο από ηηο δεκίεο πνπ εκθαλίδεη, νη δείθηεο ROE θαη ROA είλαη 

ηδηαίηεξα ρακεινί. Βέβαηα, ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο είλαη ηα πςειά επίπεδα ξεπζηόηεηαο θαη κηθξήο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο. 

 

 Γηα ην 2013 : ρεδόλ ίδηνη παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ 

ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012.  

 

 

4.10 ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. 

 

4.10.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. είλαη ζήκεξα ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ 

Δηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ΜΠΖΣΡΟ, ε Δηαηξεία, πνπ δηαηεξεί ζην ραξηνθπιάθηό ηεο, 

πιεηνςεθηθά θαη κε, παθέηα κεηνρώλ ζεκαληηθνύ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ, κε 

δξαζηεξηόηεηα θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαιινπξγίαο , ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ 

θαη ηεο ελέξγεηαο. 

Ζ Δηαηξεία ηδξύζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1945, από ηνλ Ησάλλε Μπήηξν, παηέξα ηνπ 

ζεκεξηλνύ ηεο Πξνέδξνπ, κε ηε κνξθή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο εκπνξίαο πξντόλησλ 

ζηδήξνπ. Με ηε λνκηθή κνξθή ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί από ην 1957, ππό 

ηελ επσλπκία "ΜΠΖΣΡΟ Α.Δ.Β.Δ.". Καηά ηελ 68ρξνλε ηζηνξία ηεο δηέγξαςε κηα 



59 

 

αμηνζεκείσηε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κε απνηέιεζκα λα θαηαθηήζεη κηα από ηηο 

θνξπθαίεο ζέζεηο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

θιάδν ηεο θαηεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ. Σν 1990 ε Δηαηξεία 

εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ. To 2000 κεηεμειίρζεθε ζε εηαηξεία 

ζπκκεηνρώλ. Ζ κεηεμέιημε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απόζρηζε ηνπ 

κεηαιινπξγηθνύ θιάδνπ ηεο ΜΠΖΣΡΟ Α.Δ.Β.Δ. θαη ηελ εηζθνξά ηνπ ζε άιιν 

λνκηθό πξόζσπν, πνπ νλνκάζηεθε ΜΠΖΣΡΟ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ.Β.Δ. Ζ 

έδξα ηεο είλαη ν Γήκνο Αζπξνπύξγνπ, Λ. ΝΑΣΟ 100, όπνπ βξίζθνληαη ηα θεληξηθά 

ηεο γξαθεία. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. 

αλέξρεηαη πιένλ ζε 23.922.010,41 € δηαηξνύκελν ζε 15.842.391 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,51 € αλά κεηνρή. Σν ζύλνιν ησλ κεηνρώλ είλαη 

εηζεγκέλεο θαη ειεύζεξα δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην Υ.Α.Α. . Όζνλ αθνξά ηελ κεηνρηθή 

ζύλζεζε ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο. Ο θ. Μπήηξνο Ησάλλεο κε 5.684.264 κεηνρέο 

δηαηεξεί ην 35,88%, ν θ. Μπήηξνο Παλαγηώηεο κε 4.103.827 ην 25,91%, ε θ. 

Μπήηξνπ Λήδα ην 10,25% κε 1.623.733 κεηνρέο θαη ε θ. Μπήηξνπ Πειαγία ην 

6,40% (1.014.243 κεηνρέο). 

 

4.10.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 32-ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 844.000 -273.000 -129.000 27.000 -1.531.625 122.877 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 41.566.000 40.471.000 40.343.000 40.370.000 38.838.240 38.961.117 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 21.856.484 15.569.939 7.766.917 7.588.505 9.648.016 9.267.799 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 2.004.000 2.052.000 2.016.000 1.577.000 858.830 213.411 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 1.370.000 1.428.000 1.358.000 1.143.000 555.132 142.824 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,57 2,52 2,55 2,55 2,45 2,46 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 12.045.000 14.245.000 14.109.000 14.054.000 14.061.104 13.991.097 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 16.189.988 16.051.484 15.850.851 15.842.391 15.842.391 15.842.391 

ΣΙΜΗ 31/12 1,35 0,97 0,49 0,48 0,61 0,59 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 53.611.000 54.716.000 54.452.000 54.424.000 52.899.344 52.952.214 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 53.002.000 54.400.000 54.136.000 54.083.000 52.566.407 52.662.880 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1.830.000 6.040.000 9.942.000 11.531.000 13.946.892 13.096.874 
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ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ - - - - - - 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 1.568.128 809.499 - - - - 

 

4.10.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΜΠΖΣΡΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο 

είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 33-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΠΖΣΡΟ ΤΜ. ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -132,35% 52,75% 120,93% -5772,6% 

ΠΩΛΖΔΗ 2,40% -1,75% -21,78% -45,54% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 18,26% -0,95% -0,39% 0,05% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 2,06% -0,48% -0,05% -2,80% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 230,05% 64,60% 15,98% 20,95% 

 

 Γηα ην 2009 : ε δεκίεο πξνρώξεζε ην 2009 ε εηαηξεία ελώ ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε κεγάιε αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηεο (230,05%), γεγνλόο 

πνπ επεξέαζε ηελ ξεπζηόηεηα ηεο.  

 Γηα ην 2010 : Μεηώλνληαη νη δεκίεο ηεο εηαηξείαο ζε πνζνζηό 52,75%, αιιά 

παξαηεξνύκε όηη νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κεγαιώλνπλ θαη ην έηνο 

απηό θαηά 64,6%. 

 Γηα ην 2011 : Διάρηζηα θέξδε εκθαλίδνληαη γηα ηελ εηαηξεία, κε ηηο πσιήζεηο 

όκσο λα ειαηηώλνληαη θαηά 21,78%. 

 

 Γηα ην 2012 : εκαληηθέο δεκίεο παξνπζηάδεη ε εηαηξεία κε ηελ κεηαβνιή ησλ 

θεξδώλ ηεο λα είλαη -5772,6%. Μείσζε έρνπκε θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο θαηά 

45,54%, ελώ απμάλνληαη ζεκαληηθά νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο 

(20,95%). 

 

4.10.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΜΠΖΣΡΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο 
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όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ 

αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ 

νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 34-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΠΖΣΡΟ ΤΜ. ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0203 -0,0067 -0,0032 0,0007 -0,0394 0,0032 

ROA ΜΦ 0,0157 -0,0050 -0,0024 0,0005 -0,0290 0,0023 

P/E κεηά θόξσλ 25,8963 - - 281,055 - 75,4234 

P/BV 0,5258 0,3847 0,1925 0,1880 0,2484 0,2379 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,6836 0,6959 0,6736 0,7248 0,6464 0,6692 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,4212 -0,1330 -0,0640 0,0171 -1,7834 0,5758 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 0,3328 0,0523 0,0318 0,0296 0,0239 0,0221 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,3328 0,0523 0,0318 0,0296 0,0239 0,0221 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,2247 0,2603 0,2591 0,2582 0,2658 0,2642 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0717 0,0520 - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,0374 0,0375 0,0370 0,0290 0,0162 0,0040 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 3,4509 2,8411 2,8594 2,8725 2,7621 2,7847 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 10,9064 7,5877 3,8526 4,8120 11,2339 43,4270 

 

 Γηα ην 2008 : Απνηειεζκαηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηαηξεία κε πςειόηεξνπο δείθηεο 

απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδν. Ηδηαίηεξα 

ρακειή είλαη νη ξεπζηόηεηα ηεο ηόζν ε γεληθή όζν θαη ε άκεζε. Βέβαηα, ε 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε παξακέλεη κηθξή θαη ν ιόγνο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

πςειόο. 

 

 Γηα ην 2009 : Οη δεκίεο ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγνύλ αξλεηηθό πξόζεκν ζηνπο 

αξηζκνδείθηεο ηεο, σζηόζν νη πεξηζζόηεξνη είλαη θνληά ζηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. 

Παξαηεξνύκε πςειό δείθηε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θαη κηθξή δαλεηαθή 

επηβάξπλζε, ελώ ραξαθηεξηζηηθά ρακειή παξνπζηάδεηαη θαη ην έηνο απηό ε 

άκεζε θαη ε γεληθή ξεπζηόηεηα ηεο. 

 Γηα ην 2010 : ηα ίδηα επίπεδα θπκαίλνληαη νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύλ κηα παξόκνηα εηθόλα κε ην 2009. Ζ ξεπζηόηεηα ηεο 

παξακέλεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ηδηαίηεξα ρακειή. 
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 Γηα ην 2011 : Ζ θαιή εηθόλα ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν παξακέλεη θαη 

ην έηνο απηό, κε κνλαδηθό κείνλ ηελ ξεπζηόηεηα ηεο ε νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί πάξα πνιύ κηθξή. 

 

 Γηα ην 2012 : Τςειόηεξνπο δείθηεο ROA θαη ROE έλαληη ηνπ θιάδνπ εκθαλίδεη ε 

εηαηξεία. Ηθαλνπνηεηηθόο είλαη ν ιόγνο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα (2,76) ελώ 

κηθξή είλαη θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε (0,26). Σέινο, παξακέλεη θαη ζην έηνο 

απηό ην πξόβιεκα ηεο ξεπζηόηεηαο. 

 

 Γηα ην 2013 : Βειηησκέλνπο θαη ζεηηθνύο δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ελεξγεηηθνύ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013. Δπίζεο, 

παξαηεξνύκε πςειό κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο (0,66>0,13) θαη ηδηαίηεξα κηθξή 

δαλεηαθή επηβάξπλζε, θάηη ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιή εηθόλα ηεο εηαηξείαο 

αιιά ην ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ παξακέλεη είλαη ε κηθξή ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 

4.11 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. 

 

4.11.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ Δηαηξεία ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. είλαη αλώλπκε εηαηξεία θαη απνηειεί ηε 

κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ. Ηδξύζεθε ην 1908 ζηελ Αζήλα θαη ζήκεξα ε ηξίηε 

γελεά ηεο νηθνγέλεηαο Μπηηιελαίνο δηνηθεί, κε ηελ ζπκκεηνρή νκάδαο επαγγεικαηηώλ 

δηεζλνύο εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νη δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ Οκίινπ έρνπλ επεθηαζεί ζηαδηαθά από ηνπο παξαδνζηαθνύο ηνκείο ηνπ δηεζλνύο 

εκπνξίνπ κεηάιισλ - κεηαιιεπκάησλ θαη ηε κεηαιινπξγία ζηνπο ηνκείο ησλ 

θαηαζθεπώλ θαη ηεο ελέξγεηαο. ηόρνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ζπλεξγηώλ κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο αλαζέηνληαο ηνλ ξόιν ηεο δηνηθήζεσο 

θαη ηεο ράξαμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ Μπηηιελαίνο Α.Δ. - Όκηινο Δπηρεηξήζεσλ. Ζ 

έδξα ηνπ Οκίινπ, βξίζθεηαη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο 

εηζήρζεζαλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ην 1995. Ζ Μπηηιελαίνο Α.Δ. δηαηεξεί 59 

άηνκα σο πξνζσπηθό ελώ ν όκηινο 1836 αληίζηνηρα. 
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Σν κεηνρηθό θεθάιαην αλέξρεηαη ζε € 125.099.972,34, δηαηξνύκελν ζε 

116.915.862 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,07 έθαζηε. Οη κέηνρνη 

(θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηό κεγαιύηεξν από 

5% είλαη ν Δπάγγεινο Μπηηιελαίνο ηνπ Γεσξγίνπ κε 18.016.678 κεηνρέο (15,41%), ν 

Ησάλλεο Μπηηιελαίνο ηνπ Γεσξγίνπ  κε 19.201.219 κεηνρέο (16,42%) θαη ν 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. - ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ίδηεο Μεηνρέο) κε 4.972.383 

κεηνρέο (4,25%). 

 

4.11.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

 

Πίνακαρ 35-ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 21.592.000 -941.000 -13.886.000 -45.000 -1.064.000 -3.198.000 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 521.600.000 507.602.000 477.786.000 477.676.000 476.611.000 473.413.000 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 442.200.798 559.185.136 493.673.906 365.946.648 522.613.903 481.693.351 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 231.000 - - 6.173.000 16.040.000 4.752.000 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 231.000 - - 171.000 28.000 8.000 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 4,46 4,34 4,08 4,09 4,08 4,05 

ΤΝΟΛΟ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 400.386.000 625.831.000 681.486.000 585.060.000 476.821.000 436.782.000 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 116.984.338 116.984.338 116.984.338 116.915.862 116.915.862 116.915.862 

ΣΙΜΗ 31/12 3,78 4,78 4,22 3,13 4,47 4,12 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 921.986.000 1.133.433.000 1.159.272.000 1.062.736.000 953.433.000 910.195.000 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 891.248.000 997.191.000 1.054.158.000 1.005.067.000 934.699.000 893.998.000 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 41.255.000 98.856.000 130.609.000 168.794.000 437.782.000 397.137.000 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ - - - - - - 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 56.789.000 11.135.000 - - - - 

 

4.11.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο Αθνί 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη 
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ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 36-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -104,36% -1375,6% 99,68% -2264,4% 

ΠΩΛΖΔΗ -100,00% - - 159,84% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 56,31% 8,89% -14,15% -18,50% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 22,93% 2,28% -8,33% -10,29% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 139,62% 32,12% 29,24% 159,36% 

 

 Γηα ην 2009 : Από ηα ζεκαληηθά θέξδε ηνπ 2008, ε εηαηξεία ζεκεηώλεη δεκίεο ην 

2009. Γελ ππάξρνπλ πσιήζεηο γηα ην 2009, ελώ βιέπνπκε όηη νη βξαρππξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο ηεο απμάλνληαη αξθεηά (139,62%). 

 

 Γηα ην 2010 : Τςειέο δεκίεο ζεκεηώλεη ην έηνο απηό ε εηαηξεία. Αύμεζε θαη ην 

2010 γηα ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο (32,12%). 

 

 Γηα ην 2011 : Διάρηζηεο πιένλ δεκίεο εκθαλίδεη ε εηαηξεία αιιά κε αύμεζε ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ θαηά 29,24% θαη ην έηνο απηό. 

 

 Γηα ην 2012 : Απμεκέλεο δεκηέο εκθαλίδεη ζε ζρέζε κε ην 2011 θαηά 2264,4% 

ελώ νη πσιήζεηο ηεο απμάλνληαη ζεκαληηθά θαηά 159,84%. 

 

4.11.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο 

όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ 

αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ 

νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ 

κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 
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Πίνακαρ 37-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0414 -0,0019 -0,0291 -0,0001 -0,0022 -0,0068 

ROA ΜΦ 0,0234 -0,0008 -0,0120 0,0000 -0,0011 -0,0035 

P/E κεηά θόξσλ 20,4798 - - - - - 

P/BV 0,8478 1,1016 1,0333 0,7661 1,0965 1,0175 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 1,0000 - - 0,0277 0,0017 0,0017 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
93,4719 - - -0,0073 -0,0663 -0,6730 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 0,7451 1,3782 0,8048 0,3417 0,0428 0,0408 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,7451 1,3782 0,8048 0,3417 0,0428 0,0408 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,4343 0,5522 0,5879 0,5505 0,5001 0,4799 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,1284 0,0199 - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,0003 0,00 0,00 0,0058 0,0168 0,0052 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 1,3027 0,8111 0,7011 0,8165 0,9996 1,0839 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 1914,28 - - 59,281 32,581 101,366 

 

 Γηα ην 2008 : Αξθεηά θαιή εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο όζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο. Τςειή ραξαθηεξίδεηαη ε κεξηζκαηηθή ηεο απόδνζε ελώ 

κηθξή ζεσξείηαη δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε. Ωζηόζν, ηα αξθεηά ρακειά επίπεδα 

ξεπζηόηεηαο πξνβιεκαηίδνπλ όζνλ αθνξά ην κέιινλ ηεο. 

 

 Γηα ην 2009 : Ζ εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο κε απνηέιεζκα ζρεδόλ 

όινη νη αξηζκνδείθηεο λα παξακέλνπλ ηδηαίηεξα ρακεινί. 

 

 Γηα ην 2010 : Αλάινγε κε ην πξνεγνύκελν έηνο είλαη θαη ε εηθόλα ηεο εηαηξεία ην 

2010. Γελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο κε απνηέιεζκα αξθεηνί δείθηεο λα είλαη 

πνιύ κηθξνί. 

 

 Γηα ην 2011 : πλερίδεη ε πξνβιεκαηηθή εηθόλα ηεο εηαηξείαο κε ρακεινύο δείθηεο 

απνδνηηθόηεηαο, ξεπζηόηεηαο θαη θέξδνπο.  

 

 Γηα ην 2012 : ε ρακειά επίπεδα θπκαίλνληαη θαη ην έηνο απηό νη δείθηεο 

ξεπζηόηεηαο, θέξδνπο θαη ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα. Ωζηόζν, νη αξηζκνδείθηεο 

απόδνζεο ROE θαη ROA είλαη κεγαιύηεξνη από ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2013 : Αλάινγε εηθόλα παξνπζηάδεηαη θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013, κε 

ηελ εηαηξεία λα πξνβιεκαηίδεη ζην ζύλνιν ηεο. 
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4.12 ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. 

 

4.12.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. απνηειεί Όκηιν εηαηξηώλ, κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο 

αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη πώιεζε πξντόλησλ ράιπβα, 

απαζρνιεί ζπλνιηθά πεξίπνπ 2.800 άηνκα  θαη είλαη ε κεγαιύηεξε ειιεληθή 

βηνκεραλία παξαγσγήο πξντόλησλ ράιπβα, κε εγεηηθή ζέζε όρη κόλν ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη ζηα Βαιθάληα. 

Οη θύξηνη ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Οκίινπ ΗΓΔΝΟΡ είλαη ν ηνκέαο 

ραιπβνπξγίαο, ν ηνκέαο ζκελνπξγίαο, ν ηνκέαο θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη ν 

ηνκέαο πσιήζεσλ & δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ. Ηδξύζεθε ην 1962 ζηε Θεζζαινλίθε 

θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ ην 1997, κεηά από ζπγρώλεπζε κε 

ηελ εηαηξία ΔΡΛΗΚΟΝ ΑΔ πνπ ήηαλ ήδε εηζεγκέλε. Σν ζπλνιηθό απαζρνινύκελν 

πξνζσπηθό γηα ηνλ Όµηιν είλαη 2.745 εξγαδόκελνη ελώ γηα ηελ µκεηξηθή, κεηά ηελ 

εηζθνξά ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ 12. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξώ 39.460.002,28 

δηαηξνύκελν ζε 96.243.908 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 

0,41 εθάζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά 

αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ζηελ θαηεγνξία Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο. Ο 

κνλαδηθόο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 5% είλαη ε Βηνράιθν 

Α.Δ. κε πνζνζηό 74,55% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

 

4.12.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 38-ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 60.824.000 -39.526.000 -12.380.000 -25.578.000 -26.202.972 885.486 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 329.603.000 290.326.000 277.907.000 252.463.000 183.274.064 184.209.404 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 344.143.578 447.534.172 223.285.867 84.213.420 205.961.963 111.642.933 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 419.961.000 210.706.000 253.867.000 276.530.000 216.988.855 13.112.375 
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ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 32.084.000 963.000 21.486.000 19.288.000 11.651.507 194.737 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 3,43 3,02 2,89 2,62 1,90 1,91 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 353.444.000 285.818.000 325.906.000 340.938.000 14.350.218 6.884.853 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 96.129.491 96.243.908 96.243.908 96.243.908 96.243.908 96.243.908 

ΣΙΜΗ 31/12 3,58 4,65 2,32 0,88 2,14 1,16 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 683.047.000 576.145.000 603.813.000 593.402.000 197.624.282 191.094.257 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 366.391.000 371.623.000 364.460.000 360.771.000 169.012.120 164.951.235 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 221.643.000 186.536.000 240.858.000 274.675.000 11.858.205 4.766.702 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 85.306.000 68.409.000 60.152.000 81.664.000 13.678.378 8.106.172 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 24.032.373 - - - - - 

 

4.12.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο Αθνί 

ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα 

Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην 

Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 39-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -164,98% 68,68% -106,61% -2,44% 

ΠΩΛΖΔΗ -49,83% 20,48% 8,93% -21,53% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -19,13% 14,03% 4,61% -95,79% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -15,65% 4,80% -1,72% -66,70% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -15,84% 29,12% 14,04% -95,68% 

 

 Γηα ην 2009 : Με ηελ κεηαβνιή ησλ θεξδώλ ηεο λα είλαη ζην -164,98%, ε εηαηξεία 

θιείλεη ην 2009 κε δεκίεο έλαληη πςειώλ θεξδώλ ην 2008. Μείσζε παξνπζηάδνπλ 

θαη νη πσιήζεηο (49,83%) αιιά θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο (19,13%). 

 

 Γηα ην 2010 : Μεησκέλεο παξνπζηάδνληαη νη δεκίεο γηα ηελ εηαηξεία θαηά 68,60% 

θαζώο απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά 20,48%. Ωζηόζν, απμεκέλεο 

παξνπζηάδνληαη θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : ρεδόλ ηηο δηπιάζηεο δεκίεο παξνπζηάδεη ε εηαηξεία ζε ζρέζε κε ην 

2010, ελώ ε κηθξή αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 8,93% δελ είλαη ηθαλή λα ηηο 

πεξηνξίζεη. 
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 Γηα ην 2012 : Παξακέλνπλ ζρεδόλ νη ίδηεο δεκίεο γηα ην 2012, ελώ βιέπνπκε όηη 

ηόζν νη πσιήζεηο όζν θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο κεηώλνληαη αξθεηά (-

21,53% θαη -95,75% αληίζηνηρα). 

 

4.12.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΗΓΔΝΟΡ 

Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη 

θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο 

δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε 

αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 40-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,1845 -0,1361 -0,0445 -0,1013 -0,1430 0,0048 

ROA ΜΦ 0,0890 -0,0686 -0,0205 -0,0431 -0,1326 0,0046 

P/E κεηά θόξσλ 5,6580 - - - - 126,0810 

P/BV 1,0441 1,5415 0,8035 0,3336 1,1238 0,6061 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,0764 0,0046 0,0846 0,0698 0,0537 0,0149 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,1448 -0,1876 -0,0488 -0,0925 -0,1208 0,0675 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 1,4287 1,0964 0,9938 0,8469 2,4129 5,4845 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,0438 0,7297 0,7440 0,5496 1,2594 3,7839 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,5175 0,4961 0,5397 0,5745 0,0726 0,0360 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0698 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,6148 0,3657 0,4204 0,4660 1,0980 0,0686 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,9325 1,0158 0,8527 0,7405 12,7715 26,7557 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,8195 2,1240 0,8795 0,3045 0,9492 8,5143 

 

 Γηα ην 2008 : Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη κηα αξθεηά θαιή εηθόλα, θαζώο ηα κεγάια 

θέξδε πνπ παξνπζηάδεη δεκηνπξγνύλ πνιύ θαιέο ηηκέο γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

αξηζκνδείθηεο. Αξθεηά απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη θαζώο νη δείθηεο ROA θαη 

ROE εκθαλίδνληαη πνιύ κεγαιύηεξνη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, 

θαιή ζεσξείηαη ε γεληθή ηεο ξεπζηόηεηα όπσο θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε 

θαζώο θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. Αθόκα, θαιή ζεσξείηαη ε 
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θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο όπσο θαη ε κεξηζκαηηθή απόδνζε 

ηεο κεηνρήο ηεο. 

 

 Γηα ην 2009 : Αληίζεηε εηθόλα ζε ζρέζε κε ην 2008 εκθαλίδεη ε εηαηξεία, θαζώο 

επεξεάδεηαη από ηηο κεγάιεο δεκίεο ηεο. Αξλεηηθνί θαη θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ νη 

δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ελώ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εηθόλα ζπκπιεξώλεη ε 

κηθξή ηεο ξεπζηόηεηα (1,09) θαη ε κηθξή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα (0,36) γεγνλόο 

πνπ ππνδεηθλύεη ηελ κε νξζή αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο γηα ηελ παξαγσγή 

πσιήζεσλ.  

 

 Γηα ην 2010 : ηα ίδηα επίπεδα θπκαίλνληαη νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2009. Διαθξώο βειηησκέλε παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο θαη ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : Καη ην 2011 ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο 

αξηζκνδείθηεο θάησ από ηνλ κέζν όξν, κε εμαίξεζε ηνπο δείθηεο ROA θαη ROE νη 

νπνίνη είλαη αξλεηηθνί αιιά κεγαιύηεξνη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2012 : Ο δείθηεο ROE παξακέλεη αξλεηηθόο αιιά κεγαιύηεξνο από ηνλ 

κέζν όξνπ ηνπ θιάδνπ, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη θαη γηα ηνλ  ROA. Ωζηόζν, 

ζεκαληηθή βειηίσζε παξνπζηάδεη ε ξεπζηόηεηα ηεο, θαζώο ε εηαηξεία πεξηόξηζε 

ζεκαληηθά ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Αξθεηά θαιή ζεσξείηαη ε δαλεηαθή ηεο 

επηβάξπλζε ελώ πςειόο παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 

(12,77) γεγνλόο πνπ δίλεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο.  

 

 Γηα ην 2013 : Θεηηθνί εκθαλίδνληαη νη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξείαο 

γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 έλαληη ηνπ θιάδνπ (αξλεηηθνί). Παξακέλεη αξθεηά 

πςειή ε γεληθή θαη ε άκεζε ηεο ξεπζηόηεηα(5,48 θαη 3,78 αληίζηνηρα) ελώ ν 

δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα ζε αξθεηά πςειή ηηκή (26,75), γεγνλόο πνπ καο δείρλεη 

ηελ απνπζία μέλσλ θεθαιαίσλ. 
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4.13 ΗΓΜΑ Α.Δ. 

 

4.13.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΗΓΜΑ Α.Δ. απνηειεί εγεηηθή εηαηξεία ηνπ θιάδνπ εκπνξίαο θαη βηνκεραληθήο 

κεηαπνίεζεο ραιπβνπξγηθώλ πξντόλησλ θαη ιεηηνπξγεί νινθιεξσκέλα θέληξα 

εμππεξέηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ράιπβα (Steel Service Centers) ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. Ζ ίδξπζε ηεο γίλεηαη ην 1931 ζηελ Θεζζαινλίθε, ελώ ην κόιηο ην 

1959 επεθηείλεη ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αζήλα. Σν 2005 έρνπκε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζην ΥΑΑ θαη ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθώλ ζε Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία. Οη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ζηηο νπνίεο επηθεληξώλνληαη ε κεηαπνηεηηθή θαη 

εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξείαο, κε βάζε ηελ ηειηθή κνξθή ησλ πξντόλησλ, 

είλαη: α) πιαηέα πξντόληα, β) επηκήθε πξντόληα, θαη γ) ζπξκαηνπξγηθά πξντόληα 

(αληηπξνζώπεπζε). 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξώ 13.500.000 δηαηξνύκελν 

ζε 10.000.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 1,35 εθάζηε. Ζ 

Sovel Α.Δ. δηαηεξεί 2.821.008 κεηνρέο κε πνζνζηό 28,21%, ελώ ε Sidacier Holding 

S.A  1.568.282 κεηνρέο θαη πνζνζηό 15,68% επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Σνπο 

κεηόρνπο κε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 5% ζπκπιεξώλνπλ ν Αλδξέαο Πηδάληε ηνπ 

Υαηκ κε 6,90% (690.000 κεηνρέο), ε Rapallo invest holding S.A. κε 6,87% (687.366 

κεηνρέο), ε ηδελόξ Α.Δ. κε 6,53% (653.250 κεηνρέο) θαη ε Salix Nominees Limited 

κε 5,55% (555.000 κεηνρέο). 

 

4.13.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 41-ΗΓΜΑ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 386.000 -12.586.000 -4.569.000 -7.212.000 -8.724.003 -1.151.761 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 55.570.000 42.142.000 38.120.000 31.260.000 22.526.697 21.377.499 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 18.300.000 16.200.000 8.000.000 5.000.000 7.400.000 6.990.000 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 153.253.000 76.138.000 70.747.000 61.756.000 56.174.658 13.159.834 



71 

 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 13.765.000 -3.554.000 5.615.000 5.006.000 5.284.797 1.410.675 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 5,56 4,21 3,81 3,13 2,25 2,14 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 124.400.000 97.735.000 106.934.000 99.496.000 95.786.876 95.467.623 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

ΣΙΜΗ 31/12 1,83 1,62 0,80 0,50 0,74 0,70 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 179.970.000 139.877.000 145.054.000 130.756.000 118.313.573 116.845.122 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 55.960.000 59.179.000 61.731.000 62.691.000 60.437.373 63.013.971 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 57.038.000 31.085.000 100.435.000 41.740.000 94.468.119 94.199.542 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 40.329.000 17.212.000 14.847.000 13.143.000 12.473.619 13.725.945 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 1.500.000 - - - - - 

 

4.13.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΗΓΜΑ Α.Δ. 

ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, 

νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 42-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΗΓΜΑ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -3360,6% 63,70% -57,85% -20,97% 

ΠΩΛΖΔΗ -50,32% -7,08% -12,71% -9,04% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -21,43% 9,41% -6,96% -3,73% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -22,28% 3,70% -9,86% -9,52% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -45,50% 223,10% -58,44% 126,33% 

 

 Γηα ην 2009 : Ζ εκθάληζε πςειώλ δεκηώλ γηα ηελ εηαηξεία ην έηνο απηό, έλαληη 

ησλ κηθξώλ θεξδώλ ηνπ 2008 εμεγεί ηελ κεηαβνιή ησλ θεξδώλ ηεο (-3360,6%). 

Μεησκέλεο είλαη νη πσιήζεηο ηεο(-50,32%) αιιά θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο(-

21,43%). 

 

 Γηα ην 2010 : Μεησκέλεο παξνπζηάδνληαη νη δεκίεο ηεο εηαηξείαο θαηά 63,7%. 

Ωζηόζν, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ξαγδαία αύμεζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : Παξακέλνπλ νη δεκίεο θαη ην έηνο απηό θαη κάιηζηα απμεκέλεο θαηά 

57,85%. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα πεξηνξίζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο ώζηε λα βειηηώζεη ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 
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 Γηα ην 2012 : Απμάλνληαη θη άιιν νη δεκίεο ηεο ζε ζρέζε κε ην 2011 θαηά 

20,97%. Βέβαηα, ε πςειή αύμεζε θαη πάιη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο (126,33) επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

4.13.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΗΓΜΑ Α.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό 

ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ 

ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν 

κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ 

πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 43- ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΗΓΜΑ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0069 -0,2987 -0,1199 -0,2307 -0,3873 -0,0539 

ROA ΜΦ 0,0021 -0,0900 -0,0315 -0,0552 -0,0737 -0,0099 

P/E κεηά θόξσλ 47,4093 - - - - - 

P/BV 0,3293 0,3844 0,2099 0,1599 0,3285 0,3270 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,0898 -0,0467 0,0794 0,0811 0,0941 0,1072 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0025 -0,1653 -0,0646 -0,1168 -0,1553 -0,0875 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,1742 2,5960 0,8296 1,6307 0,6127 0,5715 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,4671 2,0423 0,6818 1,3158 0,4806 0,4257 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,6912 0,6987 0,7372 0,7609 0,8096 0,8170 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0820 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,8515 0,5443 0,4877 0,4723 0,4748 0,1126 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,4467 0,4312 0,3565 0,3142 0,2352 0,2239 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,1194 0,2128 0,1131 0,0810 0,1317 0,5312 

 

 Γηα ην 2008 : Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο δελ είλαη αξθεηά γηα λα ζεσξεζεί 

απνηειεζκαηηθή ε εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

Καιή ζεσξείηαη ε ξεπζηόηεηα ηεο (2,17>2,01) ελώ θαη ε κεηνρή ηεο πεηπραίλεη 

θαιή κεξηζκαηηθή απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδνπ. Αληηζέησο, ε ύπαξμε 

αξθεηώλ μέλσλ θεθαιαίσλ κεγαιώλεη ηελ δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε ελώ 

παξάιιεια ειαηηώλνπλ ηνλ δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα. 
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 Γηα ην 2009 : Υακεινί θαη αξλεηηθνί παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ, ελώ παξακέλεη πςειή ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε 

(0,69). Βέβαηα, ε εηαηξεία δηαηεξεί κηα θαιή ξεπζηόηεηα θαη ην έηνο απηό, παξόηη 

εκθαλίδεη δεκίεο. 

 

 Γηα ην 2010 : Πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηηθή είλαη ε εηθόλα ηεο ην έηνο απηό, θαζώο 

νη πεξηζζόηεξνη δείθηεο παξακέλνπλ ίδηνη ελώ κεηώλεηαη ζεκαληηθά θαη ε 

ξεπζηόηεηα ηεο ιόγσ αύμεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο. 

 

 Γηα ην 2011 : Ζ κείσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ην έηνο απηό επαλαθέξεη ηνπο 

δείθηεο ξεπζηόηεηαο, αιιά κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δεηθηώλ λα παξακέλνπλ 

κηθξόηεξνη θαη πάιη από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2012 : Όπσο παξαηεξνύκε, κηθξόηεξνη από ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ 

εκθαλίδνληαη θαη απηό ην έηνο νη πεξηζζόηεξνη αξηζκνδείθηεο σο απνηέιεζκα ηεο 

πξνβιεκαηηθή εηθόλαο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, είλαη εκθαλέο θαη ην πξόβιεκα ηεο 

ξεπζηόηεηαο ζε ζρέζε κε ην 2011. 

 

 Γηα ην 2013 : Δμεηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ παξαηεξνύκε 

κηα ζρεδόλ ίδηα εηθόλα κε κνλαδηθή δηαθνξά ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνύ, ε νπνία εκθαλίδεηαη θνληά ζηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. Όπσο θαη 

ζηα ππόινηπα έηε ν δείθηεο θεθαιαηνπνίεζεο πξνο πσιήζεηο εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα ρακειόο. 

 

 

4.14 ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 

 

4.14.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

παξαγσγνύο ραιπβδνζσιήλσλ, δηεζλώο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έξγα 

ελέξγεηαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηε κεηαθνξά πγξώλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαη έλαο 

ζεκαληηθόο πξνκεζεπηήο ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπώλ γηα θνίιεο δνθνύο κεγάισλ 
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δηαζηάζεσλ.  Σν 1969 έρνπκε ηελ ίδξπζε ηεο θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

θαηαζθεπήο ραιπβδνζσιήλσλ κεγάιεο δηακέηξνπ ειηθνεηδνύο ξαθήο (SAWH) ζηελ 

Κόξηλζν. Σν 1988 νη κεηνρέο ηεο ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ εηζάγνληαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.  

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξώ 96.852.756,78 

δηαηξνύκελν ζε 124.170.201 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 

0,78 εθάζηε. Όιεο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά 

αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, ζηελ θαηεγνξία Μηθξήο θαη Μεζαίαο 

Κεθαιαηνπνίεζεο. Ζ ηδελόξ Α.Δ. δηαηεξεί πνζνζηό 78,55% ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ. 

 

4.14.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 44-ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 5.691.000 18.234.000 -2.484.000 4.316.000 3.465.742 -4.291.048 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 124.466.000 148.138.000 144.886.000 146.893.000 153.678.458 149.043.491 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 109.269.777 178.805.089 81.952.333 66.431.058 266.965.932 207.364.236 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 346.007.000 276.369.000 142.674.000 250.410.000 211.991.727 29.820.381 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 65.307.000 79.854.000 28.982.000 39.657.000 39.105.178 4.647.703 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,00 1,19 1,17 1,18 1,24 1,20 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 251.061.000 109.087.000 101.445.000 136.114.000 90.455.214 83.082.583 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 124.170.201 124.170.201 124.170.201 124.170.201 124.170.201 124.170.201 

ΣΙΜΗ 31/12 0,88 1,44 0,66 0,54 2,15 1,67 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 375.527.000 257.225.000 246.331.000 283.007.000 244.133.672 232.126.074 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 160.203.000 150.962.000 150.342.000 131.265.000 116.296.257 123.870.182 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 236.295.000 66.911.000 74.627.000 112.941.000 64.310.264 61.370.016 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 112.719.000 51.919.000 43.476.000 63.158.000 47.258.124 45.038.921 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ - - - - - - 

 

4.14.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
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ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη 

Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 45-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΧΛ.ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 220,40% -113,62% 273,75% -19,70% 

ΠΩΛΖΔΗ -20,13% -48,38% 75,51% -15,34% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -56,55% -7,01% 34,18% -33,54% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -31,50% -4,24% 14,89% -13,74% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -71,68% 11,53% 51,34% -43,06% 

 

 Γηα ην 2009 : ε πςειόηεξα θέξδε πξνρώξεζε ε εηαηξεία ην 2009 έλαληη ηνπ 

2008 θαηά 220,4%. Ωζηόζν, κεησκέλεο είλαη νη πσιήζεηο ηεο θαηά 20,13% αιιά 

θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο (-56,55%). 

 

 Γηα ην 2010 : Αξλεηηθό είλαη ην απνηέιεζκα γηα ην 2010 θαζώο ε εηαηξεία 

εκθαλίδεη δεκίεο. εκαληηθό ξόιν ζε απηό παίδεη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

θαηά 48,38%. 

 

 Γηα ην 2011 : Ζ θεξδνθόξα ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία ζπλνδεύεηαη από ζεκαληηθή 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 75,51%. Βέβαηα, θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο 

εκθαλίδνληαη αξθεηά απμεκέλεο. 

 

 Γηα ην 2012 : πλερίδεη κε θέξδε θαη ην έηνο απηό όπσο κπνξνύκε λα δνύκε από 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ελώ ηδηαίηεξα κεησκέλεο παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεώζεηο 

ηεο ζε ζρέζε κε ην 2011. 

 

4.14.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε 

πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E 

πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, 

θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε 

πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  

ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 
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Πίνακαρ 46-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΧΛ.ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0457 0,1231 -0,0171 0,0294 0,0226 -0,0288 

ROA ΜΦ 0,0152 0,0709 -0,0101 0,0153 0,0142 -0,0185 

P/E κεηά θόξσλ 19,2005 9,8061 - 15,3918 77,0299 - 

P/BV 0,8779 1,2070 0,5656 0,4522 1,7372 1,3913 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1887 0,2889 0,2031 0,1584 0,1845 0,1559 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0164 0,0660 -0,0174 0,0172 0,0163 -0,1439 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 0,9113 1,5881 1,2863 1,3436 1,9878 1,7640 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 0,4342 0,8122 0,7037 0,7843 1,2530 1,0301 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,6686 0,4241 0,4118 0,4810 0,3705 0,3579 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε - - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,9214 1,0744 0,5792 0,8848 0,8683 0,1285 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,4958 1,3580 1,4282 1,0792 1,6989 1,7939 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,3158 0,6470 0,5744 0,2653 1,2593 6,9538 

 

 Γηα ην 2008 : Με βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο ηνπ θιάδνπ κπνξνύκε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηελ εηαηξείαο σο απνηειεζκαηηθή θαζώο νη δείθηεο ROA θαη 

ROE είλαη κεγαιύηεξνη από ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ θιάδνπ. Ωζηόζν, ε 

ξεπζηόηεηα θαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ελώ ρακειόο 

παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα. 

 

 Γηα ην 2009 : Ηδηαίηεξα πςεινί εκθαλίδνληαη θαη ην έηνο απηό νη δείθηεο 

απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ (0,12>-0,07 θαη 0,07>-0,03). Δπίζεο, 

αξθεηά θαιέο ηηκέο παξνπζηάδεη ζεσξνύληαη απηέο ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο θαζώο θαη ηεο δαλεηαθήο ηεο επηβάξπλζεο. Αληηζέησο, ε ξεπζηόηεηαο 

ηεο δελ θξίλεηαη θαιή. 

 

 Γηα ην 2010 : Παξακέλνπλ θαινί νη δείθηεο ROE θαη ROA, όπσο θαη απηνί ηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο αιιά θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο ηνπο ελεξγεηηθνύ 

ηεο. Ωζηόζν, θαη ην έηνο απηό δελ θξίλεηαη θαιή άκεζε θαη ε γεληθή ηεο 

ξεπζηόηεηα ελώ ρακειόο παξνπζηάδεηαη θαη ν δείθηεο θεθαιαηνπνίεζε πξνο 

πσιήζεηο. 

 

 Γηα ην 2011 : Βειηησκέλε εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζπλερίδεη 

κε θέξδε. Αξθεηά θαινί ραξαθηεξίδνληαη νη δείθηεο ROE θαη ROA, όπσο θαη 

απηνί ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο δαλεηαθήο ηεο επηβάξπλζεο. Ο δείθηεο P/E καο 
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δείρλεη όηη ε κεηνρή ηεο εηαηξείαο έρεη θαιέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ ελώ ε 

εκθάληζε θεξδώλ ην έηνο απηό απνηειεί ηζρπξό πιενλέθηεκα. 

 

 Γηα ην 2012 : Αξθεηά θαιή εηθόλα καο δείρλεη ε εηαηξεία ην 2012 θαζώο θαη πάιη 

πεηπραίλεη δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ αξθεηά 

πςειόηεξνπο από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ (0,023>-0,23 θαη 0,014>-0,06 

αληίζηνηρα). Δπίζεο, αξθεηά θαιή ζεσξείηαη ε ξεπζηόηεηα ηεο θαη ε δαλεηαθή ηεο 

επηβάξπλζε. Σέινο ν δείθηεο P/E εκθαλίδεηαη αξθεηά κεγαιύηεξνο από ηνλ κέζν 

όξν γεγνλόο πνπ δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο. 

 

 Γηα ην 2013 : ε θαιά επίπεδα θπκαίλνληαη θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 νη 

πεξηζζόηεξνη δείθηεο ηεο εηαηξείαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαιή ξεπζηόηεηα 

πνπ παξνπζηάδεη ελώ θαη ε κηθξή δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο. Όκσο, νη δεκίεο πνπ 

εκθαλίδεη επεξεάδνπλ ην πξόζεκν ησλ αξηζκνδεηθηώλ. 

 

 

4.15 ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL Α.Δ. 

 

4.15.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Ζ Δηαηξεία "ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL Α.Δ" ηδξύζεθε ην 1967 

κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ παληόο ηύπνπ.. Αξρηθνί κέηνρνη θαη ηδξπηέο 

ηεο Δηαηξείαο ήηαλ νη θ.θ. Ληκπαξέη Σδηξαθηάλ ηνπ Σαθβόξ θαη Αλλνύο Σδηξαθηάλ. 

Σν 1990 ε Δηαηξεία εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηεο ζηελ Κύξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αμηώλ Αζελώλ . Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη, από ηελ ίδξπζή ηεο, ζηελ βηνκεραληθή 

παξαγσγή παληόο ηύπνπ ζσιήλσλ ράιπβα, ζε δηάθνξεο κνξθέο. Οη ζσιήλεο απηνί 

δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. δνθνύο ζε δηάθνξα ζρήκαηα) θαη ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο.  

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξώ 5.715.000 δηαηξνύκελν 

ζε 1.270.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 4,5 εθάζηε. Ο θ. 

Ληκπαξέη Σδηξαθηάλ δηαζέηεη 855.485 κεηνρέο (67,36%) ελώ θαη ε ΑΝΤΟ ΔΛΛΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ κε 68.099 κεηνρέο (5,36%) ζπκπιεξώλνπλ ηνπο δύν κεηόρνπο 

κε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 5%. 
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4.15.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 47-ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ 437.704 -6.057.848 -2.289.954 -3.805.269 -5.081.619 -1.131.152 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27.473.635 21.415.787 19.125.833 13.318.955 11.237.336 6.564.650 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 59.690.000 55.880.000 50.800.000 29.083.000 4.241.800 3.048.000 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 27.402.030 17.078.073 17.000.021 13.995.472 8.531.002 1.751.024 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 4.316.505 -2.900.053 661.177 -580.213 -1.034.392 -67.233 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 2,16 1,69 1,51 1,05 8,85 5,17 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 28.909.957 25.291.195 26.010.815 23.882.481 19.973.173 24.577.780 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 12.700.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000 1.270.000 1.270.000 

ΣΙΜΗ 31/12 4,70 4,40 4,00 2,29 3,34 2,40 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 56.383.592 46.706.982 45.136.648 37.201.436 31.210.509 31.142.430 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 18.749.188 18.086.480 17.883.421 15.807.216 15.535.089 15.509.309 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 15.291.771 11.790.572 15.693.390 20.011.530 15.506.260 18.832.046 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 17.688.131 14.101.684 12.362.054 8.941.180 6.771.037 7.176.601 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ - - - - - - 

 

4.15.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL Α.Δ ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), 

νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 48-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΧΛ.ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -1484,1% 62,20% -66,17% -33,54% 

ΠΩΛΖΔΗ -37,68% -0,46% -17,67% -39,04% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -12,52% 2,85% -8,18% -16,37% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -17,16% -3,36% -17,58% -16,10% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -22,90% 33,10% 27,52% -22,51% 

 

 Γηα ην 2009 : Τςειέο δεκίεο εκθαλίδεη ε εηαηξεία γηα ην 2009 έλαληη ησλ κηθξώλ 

θεξδώλ ην 2008, θαζώο ζεκαληηθά κεησκέλεο είλαη νη πσιήζεηο ηεο (-37,68%). 
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 Γηα ην 2010 : Μεησκέλεο δεκίεο πάλσ από ην κηζό (62,20) παξνπζηάδεη ε εηαηξεία 

, ελώ νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο απμάλνληαη θαηά 33,10%. 

 

 Γηα ην 2011 : Απμάλνληαη εθ λένπ νη δεκίεο ηεο εηαηξείαο ην έηνο απηό θαηά 

66,17%, ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο πθίζηαηαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 17,67%. 

Απμάλνληαη θαη ην έηνο απηό νη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο, γεγνλόο πνπ 

επεξεάδεη άκεζα ηελ ξεπζηόηεηα ηεο. 

 

 Γηα ην 2012 : Όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ πίλαθα απμάλνληαη νη δεκίεο ηεο εηαηξείαο 

θαηά 33,54%, ελώ ζεκαληηθή είλαη ε ειάηησζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο. 

 

4.15.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL Α.Δ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 

2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ 

αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ 

κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο 

κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη 

νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 49-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΧΛ.ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ 0,0159 -0,2829 -0,1197 -0,2857 -0,4522 -0,1723 

ROA ΜΦ 0,0078 -0,1297 -0,0507 -0,1023 -0,1628 -0,0363 

P/E κεηά θόξσλ 136,3707 - - - - - 

P/BV 2,1726 2,6093 2,6561 2,1836 0,3775 0,4643 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,1575 -0,1698 0,0389 -0,0415 -0,1213 -0,0384 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
0,0160 -0,3547 -0,1347 -0,2719 -0,5957 -0,6460 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 2,4611 2,4274 1,7366 1,0691 1,0109 0,8301 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,3044 1,2314 0,9489 0,6223 0,5742 0,4490 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,5127 0,5415 0,5763 0,6420 0,6400 0,7892 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε - - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
0,4860 0,3656 0,3766 0,3762 0,2733 0,0562 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,9503 0,8468 0,7353 0,5577 0,5626 0,2671 
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Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 2,1783 3,2720 2,9882 2,0780 0,4972 1,7407 

 

 Γηα ην 2008 : Ηθαλνπνηεηηθή εηθόλα εκθαλίδεη ε εηαηξεία ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

θιάδν, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δεηθηώλ ηεο λα βξίζθνληαη θνληά ζηα επίπεδα ηνπ. 

Καιή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε ξεπζηόηεηα ηεο ελώ σο ηθαλνπνηεηηθή ε 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε. Σέινο ν αξθεηά πςειόο δείθηεο P/E ζπληζηά ηελ 

πξνζνρή ζηνπο κειινληηθνύο επελδπηέο. 

 

 Γηα ην 2009 :  Με ηθαλνπνηεηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε εηθόλα ηεο εηαηξεία θαζώο 

ηόζν νη δείθηεο ROA θαη ROE αιιά θαη απηνί ηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο παξακέλνπλ ρεηξόηεξνη από ηνλ ππόινηπν θιάδν. Σέινο, 

κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ θξίλεηαη 

ζεκαληηθή ζηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2010 : Όπσο παξαηεξνύκε, θάησ από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη 

νη δείθηεο απόδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνύ ελώ θάηη αληίζηνηρν 

ζπκβαίλεη κε ηελ άκεζε ξεπζηόηεηα ηεο θαη κε ηελ δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε. 

Ωζηόζν, θαιή ζεσξείηαη ε γεληθή ηεο ξεπζηόηεηα ελώ ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ίδηα. 

 

 Γηα ην 2011 : Αξθεηά πξνβιεκαηηθή παξνπζηάδεηαη ε εηαηξεία ην έηνο απηό 

θαζώο ζρεδόλ όινη νη αξηζκνδείθηεο βξίζθνληαη θάησ από ηα αληίζηνηρα επίπεδα 

ηνπ θιάδνπ. 

 

 Γηα ην 2012 : Παξακέλεη ε ίδηα εηθόλα θαη ην έηνο απηό, κε ηνπο αξηζκνδείθηεο 

ηεο εηαηξείαο λα ππνρσξνύλ θη άιιν ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Γηα ην 2013 : Όπσο παξαηεξνύκε από ηνλ πίλαθα δελ αιιάδεη θάηη ζην πξώην 

ηξίκελν ηνπ 2013 κε ηελ εηαηξεία λα εκθαλίδεη δεκίεο θαη ηνπο ζρεδόλ όινπο ηνπο 

αξηζκνδείθηεο αξθεηά ρακεινύ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδν. 
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4.16 ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. 

 

4.16.1 Πποθίλ εηαιπείαρ 

 

Σν 1976 ηδξύεηαη ε ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. θαη μεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ Υπηεξίνπ ζηα 

Οηλόθπηα. Ο παξαγσγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ θιάδνπ ειάζεσο ηεο ΥΑΛΚΟΡ 

εηζθέξεηαη ζηελ εηαηξία ΒΔΚΣΩΡ ην 1990, ελώ ην 1996 νη κεηνρέο ηεο ΒΔΚΣΩΡ 

εηζάγνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. ήκεξα, ε ΥΑΛΚΟΡ είλαη έλαο ζύγρξνλνο 

βηνκεραληθόο όκηινο εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία 

πξντόλησλ ραιθνύ, θξακάησλ ραιθνύ θαη ςεπδαξγύξνπ θαη θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε 

ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ παγθόζκηα αγνξά. Απαξηίδεηαη από δεθαελλέα εηαηξείεο, 

πνπ βξίζθνληαη ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Κύπξν, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία, ελώ δηαζέηεη ελλέα παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ 

Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. Ο Όκηινο αλαπηύζζεη θαη δηαζέηεη κηα 

δηεπξπκέλε γθάκα πξντόλησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζσιήλεο, θύιια, ηαηλίεο, 

ξάβδνπο θαη ιάκεο ραιθνύ θαη νξείραιθνπ, θύιια θαη ηαηλίεο ςεπδαξγύξνπ, 

πξντόληα εηδηθώλ θξακάησλ θαη θαιώδηα, κε ηε ΥΑΛΚΟΡ λα είλαη ν κνλαδηθόο 

παξαγσγόο ζσιήλσλ ραιθνύ ζηελ Διιάδα. 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε Δπξώ 38.486.258 δηαηξνύκελν 

ζε 101.279.627 θνηλέο αλώλπµεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξώ 0,38 εθάζηε. Όιεο 

νη µκεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελώλ, ζηελ θαηεγνξία Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο. Ζ Βηνράιθν Α.Δ. δηαηεξεί 

πνζνζηό 60,10 % δηθαησκάησλ ςήθνπ από ην νπνίν άµεζα θαηέρεη ην 53,55 % ηνπ 

µκεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

 

4.16.2 ηοισεία ιζολογιζμών 2008-2013(Α ηπίμηνο) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκνδεηθηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιώλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, 

παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζηζηήθακε. 

 

Πίνακαρ 50-ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 

 
2007 2008 2009 2011 2012 2013* 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ -15.184.000 -11.188.000 -7.771.000 -13.728.000 -5.458.000 -6.589.708 



82 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 179.582.000 162.527.000 143.605.000 134.497.000 129.257.000 116.493.025 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ 75.959.720 137.740.293 62.793.369 43.550.240 88.315.835 68.465.028 

ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 635.252.000 343.547.000 517.613.000 585.705.000 279.517.000 138.060.059 

ΜΙΚΣΑ ΚΕΡΔΗ 7.242.000 8.464.000 12.354.000 22.313.000 10.562.000 4.650.252 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,77 1,60 1,42 1,33 1,28 1,15 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 309.542.000 256.434.000 306.373.000 288.110.000 303.347.000 285.734.378 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΣΟΧΩΝ 101.279.627 101.279.627 101.279.627 101.279.627 101.279.627 101.279.627 

ΣΙΜΗ 31/12 0,75 1,36 0,62 0,43 0,87 0,68 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 489.125.000 418.961.000 449.979.000 422.607.000 432.605.000 402.227.403 

ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 261.529.000 260.046.000 260.386.000 256.452.000 254.229.000 280.525.778 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 120.046.000 127.407.000 178.149.000 187.847.000 248.380.000 220.113.557 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 96.335.000 75.038.000 77.259.000 67.695.000 72.852.000 61.797.413 

ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 6.076.778 - - - - - 

 

4.16.3 Μεηαβολέρ ζηοισείων ιζολογιζμού 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ηεο εηαηξείαο ΥΑΛΚΟΡ 

Α.Δ. ζε πέληε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο, όπσο είλαη ηα Κέξδε κεηά 

θόξσλ, νη Πσιήζεηο (Κύθινο Δξγαζηώλ), νη Τπνρξεώζεηο, ην Δλεξγεηηθό θαζώο θαη 

νη Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο ηεο. 

 

Πίνακαρ 51-ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 26,32% 30,54% -76,66% 60,24% 

ΠΩΛΖΔΗ -45,92% 50,67% 13,16% -52,28% 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ -17,16% 19,47% -5,96% 5,29% 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -14,34% 7,40% -6,08% 2,37% 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 6,13% 39,83% 5,44% 32,22% 

 

 Γηα ην 2009 : Μεησκέλεο δεκίεο γηα ηελ εηαηξεία θαηά 26,32% παξαηεξνύληαη ην 

έηνο απηό, ελώ παξάιιεια κεηώλνληαη θαη νη ππνρξεώζεηο ηεο ζε πνζνζηό 

17,16%. Ωζηόζν, νη κεηώζεηο ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά 45,92% απνηειεί έλα 

αξλεηηθό ζηνηρείν. 

 

 Γηα ην 2010 : Μείσζε ησλ δεκηώλ θαηά 30,54% βιέπνπκε από ηνλ πίλαθα 

γεγνλόο ην νπνίν καδί κε ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ δεκηνπξγνύλ κηα ειαθξώο 

θαιύηεξε εηθόλα γηα ηελ εηαηξεία. 
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 Γηα ην 2011 : Με πςειέο δεκίεο θιείλεη θαη ην 2011 ε εηαηξεία, νη νπνίεο είλαη 

κεγαιύηεξεο από ην πξνεγνύκελν έηνο. Βέβαηα, απμεκέλεο παξνπζηάδνληαη νη 

πσιήζεηο ηεο θαηά 13,16%. 

 

 Γηα ην 2012 : Παξαηεξείηαη κείσζε ησλ δεκηώλ ηεο εηαηξείαο ην έηνο απηό, αιιά 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ (-52,28%), ε νπνία απνηειεί 

αξλεηηθό ζηνηρείν. 

 

4.16.4 Απιθμοδείκηερ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο ΥΑΛΚΟΡ 

Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 2008-2013. ε πεξηπηώζεηο όπνπ εκθαλίδεηαη 

θελό ζηνλ πίλαθα αθνξά είηε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E πνπ ήηαλ αξλεηηθόο θαη επνκέλσο 

δελ ππνινγίζηεθε είηε ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε, θαηά ηελ νπνία δελ ππήξρε 

αληίζηνηρν κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο ηεο. Σέινο, κε πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ, νη νπνίεο είλαη θαιύηεξεο ή  ίζεο κε ηνλ κέζν όξν ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. 

 

Πίνακαρ 52-ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 

 ΔΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE ΜΦ -0,0846 -0,0688 -0,0541 -0,1021 -0,0422 -0,0566 

ROA ΜΦ -0,0310 -0,0267 -0,0173 -0,0325 -0,0126 -0,0164 

P/E κεηά θόξσλ - - - - - - 

P/BV 0,4230 0,8475 0,4373 0,3238 0,6833 0,5877 

Μηθηό πεξηζώξην θέξδνπο 0,0114 0,0246 0,0239 0,0381 0,0378 0,0337 

Καζαξό πεξηζώξην θέξδνπο 

(ΚΜΦ/ΠΩΛ.) 
-0,0239 -0,0326 -0,0150 -0,0234 -0,0195 -0,0477 

Γεληθή Ρεπζηόηεηα 1,8959 1,2473 1,0642 0,8845 0,7182 0,5529 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα 1,0934 0,6583 0,6306 0,5241 0,4248 0,2722 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 0,6328 0,6121 0,6809 0,6817 0,7012 0,7104 

Μεξηζκαηηθή απόδνζε 0,0800 - - - - - 

Σαρύηεηα Κπθινθνξίαο 

Δλεξγεηηθνύ 
1,2988 0,8200 1,1503 1,3859 0,6461 0,3432 

Ίδηα/Ξέλα Κεθάιαηα 0,5802 0,6338 0,4687 0,4668 0,4261 0,4077 

Κεθαιαηνπνίεζε/Πσιήζεηο 0,1196 0,4009 0,1213 0,0744 0,3160 0,4959 

 

 Γηα ην 2008 : Αξλεηηθνί εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ROE θαη ROA ζε αληίζεζε κε 

απηνύο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίνη είλαη ζεηηθνί. Ζ ξεπζηόηεηα ηε θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή αιιά κηθξόηεξε από ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ. Ωζηόζν, ε 
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κεξηζκαηηθή ηεο απόδνζε είλαη πάλσ από ηνλ κέζν όξν γεγνλόο πνπ απνηειεί 

θίλεηξν γηα ηνπο επελδπηέο. 

 

 Γηα ην 2009 : Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαη 

αξλεηηθνί αιιά κεγαιύηεξνη από ηνλ κέζν όξν, δεδνκέλνπ ηεο θαθήο εηθόλαο ηνπ 

θιάδνπ. Ζ ξεπζηόηεηαο ηεο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα θαη ην έηνο απηό, ελώ ε 

δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε είλαη πςειή ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θιάδν. Βέβαηα, κε 

θξηηήξην ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο δηαπηζηώλνπκε όηη 

αμηνπνηνύληαη ζσζηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2010 : Κάησ από ηα επίπεδα ηνπ θιάδνπ εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ROA θαη 

ROE, ελώ ρακειή θξίλεηαη θαη ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, πςειή 

ζεσξείηαη ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν (0,61>0,48), ελώ ε 

πςειή θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο ππνδειώλεη ηελ ζσζηή 

αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

 Γηα ην 2011 : Παξακέλνπλ νη δεκίεο γηα ηελ εηαηξεία γεγνλόο πνπ νδεγεί ηνπο 

δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε αξλεηηθό πξόζεκν αιιά κεγαιύηεξνπο από ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνπ θιάδνπ. Ζ εηαηξεία παξνπζηάδεη αξθεηά ρακειή άκεζε θαη 

γεληθή ξεπζηόηεηα, ελώ παξάιιεια ε δαλεηαθή ηεο επηβάξπλζε θξίλεηαη πςειή 

γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ. Σέινο, θαη ην έηνο απηό κπνξνύκε λα 

ραξαθηεξίζνπκε σο θαιή ηελ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο. 

 

 Γηα ην 2012 : ε αλάινγε εηθόλα κε απηή ηνπ 2011 θηλείηαη ε εηαηξεία θαη ην 

2012. Πεξηζζόηεξν κεησκέλνη εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ξεπζηόηεηαο (0,71 θαη 0,42 

ε γεληθή θαη ε άκεζε ξεπζηόηεηα αληίζηνηρα), ελώ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ  ηεο ρσξίο σζηόζν λα είλαη ρακειόηεξε 

από ηνλ θιάδν. Σέινο, ηδηαίηεξα ρακειόο εκθαλίδεηαη θαη ν δείθηεο ηδίσλ πξνο 

μέλα θεθάιαηα γεγνλόο πνπ δελ παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο. 

 

 Γηα ην 2013 : Πξνβιεκαηηθή παξακέλεη θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 ε εηθόλα 

ηεο εηαηξείαο θαζώο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο δείθηεο ζεκεηώλεη ρακειόηεξεο ηηκέο 

από απηέο ηνπ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, κόλν ν δείθηεο ROA (αλ θαη αξλεηηθόο) 

θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ βξίζθνληαη ζε πςειόηεξε ηηκή 
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από ην κέζν όξν. Σέινο, έληνλα πξνβιεκαηίδεη ε ρακειή ξεπζηόηεηα ηεο 

εηαηξείαο θαη ζην δηάζηεκα απηό. 

 

4.17 ςζσέηιζη ηων εηαιπειών με ηον κλάδο και ηον γενικό δείκηη 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο κειέηεο καο πάλσ ζηνλ θιάδν ησλ πξώησλ πιώλ, 

ζα αλαιύζνπκε ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ απνδόζεσλ ηεο θάζε 

εηαηξείαο κε ηηο απνδόζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ γεληθνύ δείθηε αληίζηνηρα. Γηα λα 

ειέγμνπκε κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηελ ζρέζε απηή επηιέμακε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή βήηα ηόζν κε ηηο εβδνκαδηαίεο απνδόζεηο όζν θαη κε ηηο κεληαίεο 

απνδόζεηο ησλ εηαηξεηώλ, ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ γεληθνύ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2008 - 

2013.  

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν γεληθόο δείθηεο έρεη εμ' νξηζκνύ ζπληειεζηή βήηα ίζν 

κε ηελ κνλάδα, κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε αλάινγα κε ην ζπληειεζηή πνπ 

εκθαλίδεη θάζε κεηνρή αλ ππεξαπνδίδεη, αλ ππναπνδίδεη ή αλ θηλείηαη αληίζεηα από 

ην ζύλνιν ηεο αγνξάο. Απνδόζεηο κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδνο ζεσξείηαη όηη ε κεηνρή 

κεηαβάιιεηαη θαηά κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε κηα κεηαβνιή ηνπ γεληθνύ δείθηε ή ηνπ 

θιάδνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη νη κεηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη επηζεηηθέο. 

Αληίζεηα, νη κεηνρέο κε ζπληειεζηή βήηα κηθξόηεξν ηεο κνλάδνο ραξαθηεξίδνληαη 

ακπληηθέο θαη ε κεηαβνιή ηνπο είλαη κηθξόηεξε ζε κηα κεηαβνιή ηνπ θιάδνπ ή ηνπ 

γεληθνύ δείθηε. 

 

Πίνακαρ 53-ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΖΣΑ ΑΝΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 ΚΛΑΓΟ ΓΔΝΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΔΗ 

ΜΖΝΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΔΗ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΔΗ 

ΜΖΝΗΑΗΔ 

ΑΠΟΓΟΔΗ 

ΜΔΡΜΔΡΔΝ 0.220899 0.271378 0.330813 0.281657 

S&B 0.273961 0.203813 0.426598 0.361142 

ΑΛΚO 0.594479 0.824259 0.828893 1.068331 

ΑΛΟΤΜΤΛ 0.539963 0.787107 0.777970 1.039232 

ΔΛΑΣΡΟΝ 0.642566 0.816398 0.876552 1.072595 

ΔΛΒΑΛ 0.782342 0.759844 1.019651 0.884187 

ΔΣΔΜ 0.791852 1.010643 1.037258 1.252704 

ΚΟΡΓΔΛΛΟΤ 0.332922 0.504756 0.500467 0.609515 

ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ 0.121999 0.174121 0.184127 0.228724 

ΜΠΖΣΡΟ 0.280915 0.371299 0.344405 0.456469 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ 1.026503 0.959011 1.174425 1.127130 

ΗΓΔΝΟΡ 0.090921 1.111352 0.086627 1.330019 

ΗΓΜΑ 0.347917 0.560375 0.630162 0.854129 
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ΩΛΓΔΗΑ ΚΟΡ. 1.048416 1.151897 1.323887 1.416520 

ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ 0.156281 0.290320 0.312972 0.420462 

ΥΑΛΚΟΡ 1.004894 1.098168 1.304074 1.351716 

 

 

Όζνλ αθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, παξαηεξνύκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηνρώλ, ηόζν κε βάζε ηηο εβδνκαδηαίεο όζν θαη ηηο κεληαίεο απνδόζεηο, έρνπλ 

ζπληειεζηή βήηα κηθξόηεξν ηεο κνλάδνο. Απηό καο νδεγεί ζην λα ηηο 

ραξαθηεξίζνπκε σο ακπληηθέο, θαζώο ζε κηα κεηαβνιή ηνπ θιάδνπ θαηά 1% ε 

αληίζηνηρε κεηαβνιή ησλ κεηνρώλ ζα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1%. Ζ κηθξόηεξε ηηκή  

παξαηεξείηαη ζηηο εβδνκαδηαίεο απνδόζεηο ηεο εηαηξείαο ΗΓΔΝΔΟΡ. Οξηαθά 

κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδνο εκθαλίδεηαη ν ζπληειεζηήο βήηα γηα ηηο εηαηξείεο ΔΣΔΜ 

(κεληαίεο απνδόζεηο), ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ (εβδνκαδηαίεο απνδόζεηο), ΗΓΔΝΟΡ 

(κεληαίεο απνδόζεηο), ΩΛ/ΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ θαη ΥΑΛΚΟΡ. Άξα, νη πέληε απηέο 

εηαηξείεο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο «επηζεηηθέο», κε ηελ πην «επηζεηηθή» λα 

είλαη ε ΩΛ/ΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ κε ζπληειεζηή βήηα 1,151897 (κεληαίεο απνδόζεηο). 

Έηζη, ζε κηα κεηαβνιή ηνπ θιάδνπ θαηά 1% ε κεηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρήο 

ζα είλαη θαηά 1,15%. 

Σν επελδπηηθό θνηλό ζπλήζσο γηα λα ραξαθηεξίζεη γεληθά κηα κεηνρή επηζεηηθή ή 

ακπληηθή ιακβάλεη ππόςε ην ζπληειεζηή βήηα πνπ έρεη κεηνρή ζε ζρέζε κε ηνλ 

γεληθό δείθηε. Όπσο κπνξνύκε εύθνια λα παξαηεξήζνπκε ζηελ ηξίηε θαη ζηελ 

ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα, νη κεηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπληειεζηή βήηα 

κεγαιύηεξν ηεο κνλάδνο είλαη αξθεηέο. Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν ηηο εβδνκαδηαίεο 

απνδόζεηο νη εηαηξείεο ΔΛΒΑΛ, ΔΣΔΜ, ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ, ΩΛ/ΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

θαη ΥΑΛΚΟΡ ραξαθηεξίδνληαη σο «επηζεηηθέο». Ωζηόζν, κε βάζε ηεο κεληαίεο 

απνδόζεηο επηζεηηθέο ραξαθηεξίδνληαη ε ΑΛΚΟ, ε ΑΛΟΤΜΤΛ, ε ΔΛΑΣΡΟΝ, ε 

ΔΣΔΜ, ε ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ, ε ΗΓΔΝΟΡ, ε ΩΛ/ΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ θαη ε 

ΥΑΛΚΟΡ. Ζ κεηνρή ηεο ΥΑΛΚΟΡ δηαηεξεί ηελ πην επηζεηηθή ζηάζε από ηηο 

ππόινηπεο κεηνρέο ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ, ηόζν ζηηο αλνδηθέο όζν θαη ζηηο 

πησηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κε ζπληειεζηή βήηα 1,416520.  

πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε όηη νη πεξηζζόηεξεο κεηνρέο έρνπλ ζεηηθό 

ζπληειεζηή βήηα θαη κηθξόηεξν από ηελ κνλάδα, γεγνλόο ην νπνίν ζεκαίλεη θαη 

ρακειόηεξε απόδνζε. Βέβαηα, πνιινί επελδπηέο επηιέγνπλ ηέηνηεο κεηνρέο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ζπλνιηθό θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο παξόηη 

έρνπλ ζπλήζσο κηθξόηεξε απόδνζε.  
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4.18 ςνολική εκηίμηζη ηων εηαιπειών ηην πεπίοδο 2008-2013 

 

Όπσο είλαη γλσζηό από ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε θάζε εηαηξεία 

εμεηάζηεθε κε βάζε 14 δηαθνξεηηθνύο αξηζκνδείθηεο όπνπ θξηηήξην ηνπο απνηεινύζε 

ν αληίζηνηρνο δείθηεο ηνπ θιάδνπ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε ηελ πνξεία ηεο 

θάζε εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ θαη λα ηηο θαηαηάμνπκε, 

δεκηνπξγήζακε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ησλ 

δεηθηώλ αλά έηνο γηα ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία εκθαλίδεηαη ζε θαιύηεξν επίπεδν από 

απηό ηνπ θιάδνπ. Με πξάζηλν ρξώκα εκθαλίδνληαη νη εηαηξείεο πνπ δηακόξθσζαλ 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο «θαινύο» αξηζκνδείθηεο, ελώ κε γθξη ρξώκα απηέο πνπ 

δηαζέηνπλ ηνπο ιηγόηεξνπο αξηζκνδείθηεο πάλσ από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ. 

 

Πίνακαρ 54-ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΑΝΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  > Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 

A/A ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 FHL MERMEREN KOMBINAT 9 12 12 8 10 8 

2 S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ. 4 7 5 4 4 4 

3 ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ  Α.Δ.Β.Δ. 7 4 3 2 1 5 

4 ΑΛΟΤΜΤΛ Α.Δ. 8 3 7 4 8 5 

5 ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. 9 7 7 9 8 8 

6 ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 6 7 9 10 8 7 

7 ΔΣΔΜ Α.Δ. 1 2 1 1 2 1 

8 AΦΟΗ KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. 5 4 4 5 6 5 

9 Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ. 6 6 5 6 5 5 

10 ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. 9 7 7 8 7 6 

11 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. 8 2 2 4 5 4 

12 ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. 7 1 0 4 6 7 

13 ΗΓΜΑ Α.Δ. 5 4 2 4 2 3 

14 ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 4 7 7 9 8 6 

15 ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. 4 2 2 0 1 1 

16 ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. 3 4 3 5 5 3 

 

Όπσο κπνξνύκε εύθνια λα παξαηεξήζνπκε γηα ην πξώην έηνο κειέηεο καο, ην 

νπνίν είλαη ην 2008, ε θαιύηεξε εηθόλα παξνπζηάδεηαη από ηελ FHL MERMEREN 

KOMBINAT, ηελ ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ., ηελ ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. θαη ηελ S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ. . Όζνλ αθνξά ην 

2009 θαη ην 2010 ε εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT ζπλερίδεη λα δηαηεξεί 

ηελ θαιή ηεο εηθόλα κε κεγάιε δηαθνξά από ηηο ππόινηπεο. Ωζηόζν, ην 2011 ε 

εηαηξεία  ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ηελ μεπεξλά θαη παξνπζηάδεηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή θαη 

αξθεηά θεξδνθόξα. Σν 2012 επηζηξέθεη ε ίδηα εηθόλα γηα ηνλ θιάδν κε ηελ FHL 

MERMEREN KOMBINAT λα είλαη ε εγέηηδα θαη ε πην απνηειεζκαηηθή θαη 
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θεξδνθόξα. Σέινο, γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013, σο απνδνηηθόηεξε παξακέλεη ε 

FHL MERMEREN KOMBINAT κε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. . Αληίζεηα, γηα ην 2008 ηελ 

πεξηζζόηεξν πξνβιεκαηηθή εηθόλα παξνπζηάδεη ε εηαηξεία ΔΣΔΜ Α.Δ. , ελώ γηα ην 

2009 θαη ην 2010 ηνλ ηίηιν απηόλ ηνλ δηαηεξεί ε εηαηξεία ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. . Γηα ην 

2011,ην 2012 θαη ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2013 ε εηαηξεία πνπ πξνβιεκαηίδεη 

πεξηζζόηεξν θαη βξίζθεηαη ζηελ ρεηξόηεξε ζέζε ηνπ θιάδνπ είλαη ε 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. , παξόηη ηηο ρξνληέο 2011 θαη 2012 

πθίζηαηαη θη άιιεο αλάινγεο εηαηξείεο πνπ πξνβιεκαηίδνπλ αιιά αξγόηεξα 

αλαθάκπηνπλ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ εηαηξεηώλ ηνπ 

θιάδνπ ησλ πξώησλ πιώλ. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ ηεο θάζε εηαηξείαο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ηηκή ηνπ δείθηε ηεο εηαηξείαο 

είλαη θαιύηεξε από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ.  

 

Πίνακαρ 55-ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΓΔΗΚΣΧΝ ΑΝΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

A/A ΔΣΑΗΡΔΗΑ > ΚΛΑΓΟΤ 

1 FHL MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep 59 

2 ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. 48 

3 ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 47 

4 ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. 44 

5 ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. 41 

6 ΑΛΟΤΜΤΛ Α.Δ. 35 

7 Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ Α.Δ. 33 

8 AΦΟΗ KOPΓEΛΛOY A.E.B.E. 29 

9 S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ. 28 

10 ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. 25 

11 ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. 25 

12 ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. 23 

13 ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ. 22 

14 ΗΓΜΑ Α.Δ. 20 

15 ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ PROFIL Α.Δ 10 

16 ΔΣΔΜ Α.Δ. 8 

 

Όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα σο πξώηε εηαηξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάηαμεο εκθαλίδεηαη ε εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT AD-Prilep, ε 

νπνία παξνπζηάδεη ζπλνιηθά θαη ηελ θαιύηεξε εηθόλα κε 59 ηηκέο αξηζκνδεηθηώλ λα 

βξίζθνληαη ζε θαιύηεξν επίπεδν από απηέο ηνπ θιάδνπ. Με αξθεηέο ιηγόηεξεο ηηκέο 

αθνινπζνύλ ε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη ε ΔΛΒΑΛ Α.Δ. κε 48 θαη 47 ηηκέο 
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αληίζηνηρα, ελώ αθνινπζνύλ ε ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. θαη ε 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. κε 44 θαη 41 ηηκέο αληίζηνηρα. 

Αληίζεηα, νη εηαηξείεο ΔΣΔΜ Α.Δ. θαη ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ 

PROFIL Α.Δ δείρλνπλ λα παξνπζηάδνπλ κηα αξθεηά πξνβιεκαηηθή εηθόλα γηα ηελ 

εμεηαζζείζα πεξίνδν 2008 - 2013 κε κόλν 8 θαη 10 αληίζηνηρα ηηκέο λα 

παξνπζηάδνληαη θαιύηεξεο από απηέο ηνπ θιάδνπ. Σέινο, νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο 

πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ θιάδν ησλ πξώησλ πιώλ εκθαλίδνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

από ηνπο κηζνύο αξηζκνδείθηεο ρακειόηεξνπο από ηνλ κέζν όξν ηνπ θιάδνπ.  

Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνύζακε λα θαηαιήμνπκε ζηηο κεηνρέο-εηαηξείεο FHL 

MERMEREN KOMBINAT, ε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. θαη ε ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε πξννπηηθέο θαη ζπλερόκελε ζηαζεξή 

πνξεία ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε (2008-2013), κε ηηο πξώηεο δύν κάιηζηα λα 

απνηεινύλ ακπληηθέο κεηνρέο ελώ ηελ ηξίηε λα ραξαθηεξίδεηαη σο επηζεηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

πξώησλ πιώλ αιιά θαη ησλ εηαηξεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη κε ηνλ ππνινγηζκό πιήζνπο 

αξηζκνδεηθηώλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013. 

Λόγσ ηεο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θπξίσο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, νη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ 

πξώησλ πιώλ είλαη εκθαλώο επεξεαζκέλεο θαη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δεκίεο. Κάηη 

ηέηνην δεκηνπξγεί αξλεηηθό πξόζεκν ζε αξθεηνύο αξηζκνδείθηεο ελώ ζε κεξηθνύο 

είλαη αδύλαηνο ν ππνινγηζκόο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην 2008 νη εηαηξείεο πνπ βξέζεθαλ πάλσ από ηνλ κέζν όξν 

ηνπ θιάδνπ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αξηζκνδείθηεο ηνπο θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

ελδηαθέξνληνο γηα ην επελδπηηθό θνηλό ήηαλ πέληε. Απηέο ήηαλ ε FHL MERMEREN 

KOMBINAT, ε ΑΛΟΤΜΤΛ Α.Δ., ε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ., ε ΜΠΖΣΡΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ θαη ε ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. . Αληίζεηα, ην έηνο απηό 

πξνβιεκάηηζαλ ε S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ, ε ΔΣΔΜ Α.Δ., ε 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ.ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. θαη ε ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. . 

Δμεηάδνληαο ην 2009, όπνπ ν θιάδνο ζεκείσζε πςειέο δεκίεο, σο απνηέιεζκα 

ηνπ θιίκαηνο ζην Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην αιιά θαη ζηελ Διιάδα γεληθόηεξα, κε 

απνηέιεζκα κόλν ηξεηο εηαηξείεο λα ζεκεηώλνπλ θέξδε. Βέβαηα, πάλσ από ηνπο 

κηζνύο δείθηεο κεγαιύηεξνπο από ηνλ θιάδν πέηπρε κόλν ε εηαηξεία FHL 

MERMEREN KOMBINAT. Αληίζεηα, πξνβιεκαηηθή εηθόλα παξνπζίαζαλ αξθεηέο 

εηαηξείεο κε ηελ εηαηξεία ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή. 

Καηά ην έηνο 2010, κόιηο ηξεηο εηαηξείεο δηακόξθσζαλ θέξδε θαη ήηαλ ε FHL 

MERMEREN KOMBINAT, ε ΔΛΒΑΛ Α.Δ. θαη ε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ., ελώ νη 

πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο θαη νη κεηνρέο ηνπο εκθαλίζηεθαλ αξθεηά επεξεαζκέλεο από 

ηελ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θξίζε κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ.. 

Σν 2011 ε αύμεζε ησλ δεκηώλ ηνπ θιάδνπ έθαλαλ πην έληνλν ηνλ πξνβιεκαηηζκό  

ησλ πεξηζζόηεξσλ εηαηξεηώλ κε ηελ ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. θαη ηελ 

ΔΣΔΜ Α.Δ. λα εκθαλίδνπλ ηελ ρεηξόηεξε εηθόλα ζηνλ θιάδν. Ωζηόζν, ηα θέξδε θαη 

νη ηηκέο ησλ αξηζκνδεηθηώλ ησλ ΜΠΖΣΡΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. , ΔΛΒΑΛ Α.Δ. 
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θαη ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. δηακνξθώλνπλ κηα πνιύ θαιή εηθόλα γηα 

ηηο ελ ιόγσ εηαηξείεο. 

Όζνλ αθνξά ην 2012, ε εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT επηζηξέθεη 

ζηελ θνξπθή ηνπ θιάδνπ πεηπραίλνληαο κάιηζηα θέξδε καδί κε ηελ S&B 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ., ηελ ΔΛΒΑΛ Α.Δ. θαη ηελ ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. . Αληίζεηα, ε πησηηθή πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη θιάδνπ 

δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο κε ηελ ΑΛΚΟ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ. θαη 

ηελ ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. λα βξίζθνληαη ζε άζρεκε ζέζε. 

Σέινο ην πξώην ηξίκελν 2013, ζεκάδηα θαιή εηθόλαο γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο 

καο δείρλεη θαη πάιη ε εηαηξεία FHL MERMEREN KOMBINAT θαη ε ΔΛΑΣΡΟΝ 

Α.Δ. , ελώ γηα άιιε κηα ρξνληά δείρλεη όηη ε ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ Λ. ΣΕΗΡΑΚΗΑΝ Α.Δ. 

θαη ε ΔΣΔΜ Α.Δ. ζα πξνβιεκαηίζνπλ έληνλα ην επελδπηηθό θνηλό αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηελ δηνίθεζε γηα ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία. 

Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεηνρήο πξνο 

επέλδπζε, δειαδή ηεο θαηάιιειεο εηαηξείαο, είλαη κηα πνιπζύλζεηε θαη ρξνλνβόξα 

δηαδηθαζία πνπ καο επηβάιιεη αξθεηή κειέηε γύξσ από ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο 

αιιά θαη ηελ κεηνρή. Αθόκα όκσο θαη κε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνύο ησλ 

αξηζκνδεηθηώλ δελ κπνξνύκε πνηέ λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πνξεία ηεο θάζε 

κεηνρήο-εηαηξείαο αιιά θαη γηα ηελ απόδνζε πνπ ζα πεηύρνπκε. Ωζηόζν, όπσο 

πξνθύπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ε πξνζσπηθή καο εθηίκεζε γηα ηηο ηξεηο θαιύηεξεο 

κεηνρέο-εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε πξννπηηθέο θαη ζπλερόκελε ζηαζεξή πνξεία ζην 

ρώξν είλαη ε FHL MERMEREN KOMBINAT, ε ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. θαη ε 

ΩΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ Α.Δ. , κε ηηο πξώηεο δύν κάιηζηα λα απνηεινύλ 

ακπληηθέο κεηνρέο ελώ ηελ ηξίηε λα ραξαθηεξίδεηαη σο επηζεηηθή.  

Όπσο είλαη γλσζηό, θάζε εηαηξεία ρσξίο νξζέο επελδύζεηο, θαθνδηαρείξηζε θαη 

ππεξδαλεηζκό θεθαιαίσλ αληηκεησπίδεη έληνλα ην πξόβιεκα ηεο βησζηκόηεηαο. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό, ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα κειεηήζνπκε αξγόηεξα ην ύςνο ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ πνπ είρε θάζε εηαηξεία παξάιιεια κε ηηο επελδύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε, ώζηε λα εληνπίζνπκε ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο από απηέο ζε πησηηθή πνξεία.  
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